
1. júlí fyrsti fundur.
Föstudaginn, 1. dag jrilímánaðar 1859 var alþíngi Íslendinga hi~ 7.
sett í Reykjavík. Á~ur en þíngið var sett, var guðsþjónusta haldin
í dómkirkju bæjarins, og prédikaði prófessor, Dr. P. Petursson, og
lagði út af Filipp. 2, 1.--4. v. Auk konúngsfulltrúa herra amt-
manns P.. Melsteðs, r. af' dbr. og dbrm., og skrifara hans, prestaskóla-
kennara S. Jlelsteðs, voru þessir alþíngismenn viðstaddir :

a) Ko n ún g kj ö rn ir :
1. ÞÓl'ður Jónassen, háyflrdémari.
2. H. G. Thordersen, biskup yfir Íslandi.

3. P. Petursson, prófessor og forstöðumaður prestaskólans.
4. V. Finsen, kanselirað og Iandfúgeti.
5. J. Petursson, dómari í landsyfirréttinum.
6. J. Hjaltalín, landlæknir.

b) Þjóðkjörnir:
1. Fyrir Austur-Skaptafellssýslu, Stefán Eiriksson, hreppstjóri, frá

Árnanesi.

2. Fyrir Vestur-Skaptafellssýslu, Jón Guðmundsson, malaflutníngs-
maður í Reykjavík.

3. Fyrir Vestmannaeyjasýslu, Brynjólful' Jónsson, prestur á Vest-
mannaeyjum.

4. Fyrir Rángárvallasýslu, Páll Sigurðsson, hreppstjóri, frá Árkvörn.
5. Fyrir Árnessýslu, llfagmís Andresson, sættamabur, frá Syðra-

Lángholti.
6. Fyrir Gullbríngu - og Kjósarsýslu, Guðmundur Brandsson,

hreppstjóri, frá Landakoti.
7. Fyrir Reykjavíkurbæ, H. Kr. Friðriksson, skólakennari.
8. Fyrir Borgarfjarðarsýslu, .4rnljótur Ólafsson, kandídat, fní Kaup-

mannahöfn.
9. Fyrir Mýrasýslu, Jón Sigurðsson, hreppstjóri, frá Tandraseli.
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10. Fyrir Snæfellsnessýslu, P. Melsteð, sýslumaður.
ll. Fyrir Dalasýslu (varaþíngmaður), Indriði Gíslason, hreppstjóri,

fril a-eu,
12. Fyrir Barðastrandarsýslu (varaþingmaður), Benidikt ÞÓl'ða1'son,

prestur frá Brjamslæk.
13. Fyrir Ísafjarðnrsýslu, Jón Sigw'ðsson, skjalavörður, frá Kaup-

mannahöfn.
14. Fyrir Strandasýslu, Ásgei1' Einarsson; sættamaður, fd Kolla-

fjarðarnest.
15. Fyrir Húnavatnssýslu, Úla(u1' Jónsson, hreppstjóri, frá Sveins-

stöðum.

16. Fyrir Skagafjarðarsýslu, Gísli Brynjólfsson, kandídat, frá Kaup-
mannahöfn.

17. Fyrir Eyjafjarðarsýslu, Stefán Jónsson, umboðsmaður, frá Stein-
stöðum,

18. Fyrir Suður-þmgeyjarsýslu, Jón SigHl'ðsson, hreppstjóri, frá
Gautlöndum.

19. Fyrir Ncrður-Þíngeyjarsýslu, Sveinn Skúlason, kandídat, frá
Akureyri.

20. Fyrir Norður-Múlasýslu, Halldár Jónsson, prófastur, fni Hofi.
21. Fyrir Suður-Múlasýslu mætti ein ginn.

Aonúngs(ulltl'úi setti þínglð með eptirfylgjandi ræðu :

Heiðruðu alþíngisfulltráar, ástkæru landsmenn!

Enn þá einu sinni tilhaddur af konúngl vorum, ao flytja er-
indi hans á alþíngi Íslendínga, finn eg mer skylt aÍl ávarpa yður,
háttvirtu alþíngísmenn ! fáeinum orðum, áður en ver tökum til þeirra
starfa, er stjórnin hefir ætlað oss af hendi að leysa, eður af hálfu
þjóðarinnar verða feingin oss til meðferðar á þessu þíngi.

Þegar nú nýtt þíng eptir nýjar kosningar er her saman komið,
gleður það mig allmjög, að sjá her marga þá menn aptur komna,
með hverjum eg, á hinum fyrri þingum, hefi átt samvinnu, sem jafn-
an hafa sýnt mer stöðugan velvilja, og frá hverra hálfu eg vænti
mer sömu velvlldar framvegis. Ao vísu söknum ver her nú nokkurra
þeirra manna, sem reyndir hafa verið að hyggindum og dugnaðí á
hinum fyrri þíngum, og sem ver þess vegna mundum hafa kosið ao
vera í samverki með nú á þessu þíngí ; en ver vonum, að hinir nýju
þíngmenn, sem síðustu kosníngar hafa kallab í hinna stað til þíngs-
ins, muni bæta missi hinna að fullu.
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Eg samfagna þínginu yfir Því, að vor mildaati konungur í aug-
lýsíngu þeirri, sem yður mun nú bráðum verða afhent, hefir lýst
velþóknun sinni yfir meðferð þíngsíns Ii einu vandamáli, er það hafði
til álits á síðasta þíngi, eins og ver allir þakklátlega megum viður-
kenna, að stjórnin nú þegar samkvæmt tillögum þíngsins hefir gjört
nokkrar ráðstafanir til þess, að nákvæmara eptírlít, en áour, verði

haft með fiskiveiðum útlendra þjóða við strendur landsins, og þar
með fyrirbyggt, að rétrindum landsmanna verði í því t.illiti misboðið.

Konúngur vor hefir í þetta sinn "eitt OdS það, er ver opt áður
höfðum beðið um, og sem öllum landsmönnum hefir þótt áríðanda,
nl. að hinn íslenzkí texti laga þeirra, sem her eptir koma út fyrir
Ísland, verði undlrskrifaður af konúnginum sjálfum og hlutaðeiganda
rnðgjafa. þessi bænheyrzla vors mildasta konungs miÍ vera oss ú-
brígðull vottur þess, að hann, þegar tími og kringumstæður leyfa,
muni veita OS8 þær bænir, sem byggbar eru á sanngirni og góculII
ástæðum.

þau frumvörp, er eg af hendi stjórnarinnar í þetta sinn hefi að
leggja fyrir þíngíð, eru hvorki mörg ne margbrotin. en þau eru þú
mjög áríðandi fyrir landið, eins og 1. a. m. jarðamatið og vegabóta-
málið, og ríður því mikið á, að þau se vel og ítarlega yfirveguð,
og að þær tilbreytíngar, er þíngíð kynni að finna tilefni til að stínga
upp á, se vel og vandlega hugsaðar.

Tími sá, sem nú stendur yfir, er í mörgu tilliti bágborinn og
fskyggilegur: megn fjársýki hefir geísað yfir talsverðan hluta landsins,
unnið þar þegar mikið tjón, og það í fleiru tilliti, og bakað lands-
mönnum þúngar álögur, fyrir hverra enda enn þá hvergi nærri er
se'ð; megn harbindi hafa þar að auki heimsótt landið, og hnekkt víða
hvar mjög tilfinnanlega velmegun manna, og á nokkrum stöðum
þannig eytt og tilbyrgt alla bjargræðlsvegí, að þar nú lítur lít fyrir
húngursneyð og jafnvel manndauba; verði ekki bráð bót níbín á
þeim bjargræðisskortl, sem nú á ser þar stað, og eptir hlutarins eðli
auðsjeanlega hlýtur ab fara vaxandi á komanda vetrl. þetta bág-
borna ástand Iandsins vona eg verði hinum heiðruðu þín gm önnum
hvöt til þess, að styðja alla þá viðburði, sem miða til að bægja frá
og bæta úr, sem mest verður, þeirri neyð, er að landinu þreingir,
með sameínuöum kröptum og bröburlegrí eindrægni.

Enn sem fyrri treysti eg því, að þer, heiðruðu alþíngismenn!
með sömu göðvíld, og á undanfarandi þingum, munið einnig á þessu
gjöra mer samvinnuna með yður svo lðttbæra, sem unnt er ; og þess-
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arar )'oar gó;l\ildal' þarfnast eg þyí meir, ti e III ellin og velktir krapt-
ar gjiira mer mí ~töcu mína her erfitarl, en hún áður hefir vcrið ;
og í þessari von og í trausti til hans, sem máttugur er í breyskleik-
alJUIl1, viljum \'er þá byrja ;Í störfum þeim, er fyrir höndum liggja,
og ac) ';\0 mæltu lýsi eg þYÍ yfir í nafni og umboði vors allramild-

asta konungs, aD

Alþingi ('J' sett.

Ao ræðulokum svaraði einn þíngmanna:
Leingl lifi kouúugur vor, Friðrik binn sjöundi!

og tóku allir þíngmenn undir í einu hljóbi.

Kumíngö{ullt1'úi: Samkvæmt 47. gr. í alþíngisrllsklpuninnl skora
eg á hina heiðruðu þíngmcnn a'O koma fram með mótmæli þau, er
einhver þeirra kynni n'O hafa móti kosníngum þíngmanna, og bíð eg
hinn heiðracil þíngmaun Vestur- Skaptaf'ellssýslu a'O gegna skrifara-
störfum, þ.ingað til þíngskrifarar verða kosnir.

I. Gíslason: Eptir tílretlun 41. § í alþfnglstllsklpuuiunl sendi
eg í gær hinulll hæstvirta kOllúngs(ulltrúa skriflega umkvörtun nokk-
urra kjósanda í Buröastrandarsýslu ytir því, il'O þeim hefði verið mis-
bo(;ið af kjörstjérnlnni þar, sem og vitnisburbl nokkurra hreppstjóra
IlIll það, ii\) kjörskr.írnar hefði aldrei birtar verið. Eg finn mer því
eingan veginn hlýða, aó draga dulur á þessa umkvörtun, þar sem
einginn nema þíngiö eitt lÍ drimsvald í þessu efni. Báru kjósend-
mnir það helzt fyrir, bæði hvað ótímabært að kjörþingið hetti verið,
sem og það, ilO kjörskrurnar ekki hefði birtar verið, eins og vitnis-
bureir hrcppstjúraunu sýndu, og svo þar sem aðalfulltrúi sýslunnar
ekki treystist að takust kosninguna ;Í hendur vegna ólögmæti hennar.
Annars mætti hinn hæstvirti komíngsfulltl'úi bezt mega vita nm
það, hvort kjörþlnglsgjörðabökin í Barðastrandarsýslu ber vottorð
um, að kjörskrarnar hafi löglega birtar verið.

B. Þórðarsson: 1'a'O vil eg þínginn kunnugt gjöra, að viövíkj-
andi kosningu þínginanna í Barðastrandarsýslu er til skýrsla kjör-
stjórans, og er hún þegar prentuð í prentsmíðjunní; skýrsla sú sýn-
ir ljóslega, að mótmæli þau, sem nú eru fram komin gegn löggildi
kosníngunna þar í sýslu, eru byggð á ésannri og ósannaðri undir-
stöðu. Bið eg þíngíð gæti þessa, og þyki því, á annað borð, mót-
mælin þess vero, að gefa þeim nokkurn verulegan gaum, a0 það þá
kynni :ser skýrsluna, áour atkvæbi greiðist í málinu,
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KonlÍngs(ulltt'úi: Eg skal geta þess, a~ Í gærkveldi fekl\: eg
bréf, eg veit ekki fní hverjum, því það var ()undirskrifao, vlövíkjandí
kosningu þíngmannsins í Barbastrandarsýslu ; og með þVÍ eg ekki
vissi, í hverjum tilg.íng! mer var sent bréfið, hafði eg það ekki mco
mer upp á þíngið. En að öðru leyti skal eg geta þess, að vara-
þingmaður Dalasýslu hefir misskilið þá tilvitnuðu grein alþíngistil-
sklpunarínnar, því hún ætlast ekki til, ao þíngmenn sendi konúnq«:
fulltrtíanurn mótmæli sín gegn kosníngunum, heldur a~ þeir beri
þær sjálfir undir þíngio; þessari reglu hefir einnig jafnan verið fylgt
her á þíngi.

P. SigU1'ðsson: Varaþíngmabur Dalasýslu gat þess, ao nokkur
skjöl þessari kosnfngaraðfcrð víðkomandi hefði hann afhent konúngs-
fulltrúa í gær. Eg er alveg ókunnugnr þessu málefni all öllru en
þVÍ, sem r<Íoa nuí af ÞjóOólfi, ao I,jörþíngio í Barðastrandarsýslu hafi
verið akvebíð á óhentugasta tíma, kjósendur þess vegna hafi ekki
getað neytt kosningarréttar síns sökum þ,l stöðugra barðinda og iII-
viðra, jafnvel þó eg verði ao álíta, ao það se staklegt kæruleysi af
kjörstjó-rum, al'! leyfa ser upp ,i sitt eindæmi at víkja frá augljésri
setníngu alþfnglstllsklpunnrlnnar með a'O halda kjörþing í september
þeim næsta, ;íour en alþíngl á at koma saman, því hafi þeir for-
sörnað, a~ segja hreppstjórum og prestum ao annast nm, að kjör-
skrár verðl nögu snemma samdar og auglýstar, þá er skuldin hj.l
þeim, ao kosningar hafa ekki getað farið fram ;í þeirri lögboðnu
tíl'!; en skyldi samt einhverra Eerlrgra kríngumstæðn vegna sá lög-
boðní kosníngnrtíml farast fyrir, þ:í er fr.íleítast, al'! halda hann mn
harðasta tíma ársins, þegar bæði er helzt von óvega og íllviðra, þVÍ
mel'! þeirri aðferð m.i cptast briast við, ao allur þorri kjósanda geti
ekki neytt kosníngarréttar síns, en I.ilr menn ráH fulltrúavalí, og er
slík aMcro mjög alræðisleg og þvert ci móti anda þeirra nýju og
frjálsu kosníngarlaga, er ver nú höfum felngið, og ætti þá betur við,
að kosníngin færi fram að vordögum, því þá er veðurfar orbíð blíð-
ara, þó vegir kunni að geta þá líka verið slærnir, Eg held þVÍ,
að þíngið þyrfti ao Lí að sjá skjöl þau þessu efni viðkomandi, sem
konúngs(ulltrúa voru afhent, því um lögrnætí kosnlngnr þeirra Barð-
strendínga get eg ekki seo a~ þínglð geti fellt neinn úrskurð, eptir
því sem enn er fram komið, jafnvel þó mer sýnist ráðstöfun hennar
nokkuð ískyggileg.

Jón Guðmundsson: Eg verð a\) "í8U að álíta, ao hið heiðraða
þíng eigi all skera úr þVÍ, hvort kosningin í Barðastrandarsýslu se
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rett, úr því nokkrir úr því kjördæmi hafa lýst yfir, að þeir gæti ekki
unað vlð kosnínguna og hafa kært hana; varafulltniinn úr Dalasýslu
hefir mí skýrt þínginu frá þeim ástæðum, er þeir byggi II kæru sína,
og voru hinar hel-tu ástæður, að því er mer skildist, þessar: að
kjörþíngio hefbí verið sett bæði í ótíma og á hinum óhentugasta tíma,
þegar illvíðri og ófærð hefði meinað mönnum að sækja þangað, að
í sumum sóknum hefði kjörskrárnar aldrei verið auglýstar og einginn
Ielngið að sjrí þær, og að mörgum kjósendunum hefOi verið það
kunnugt orðið, að sá, sem nú var kosinn til aðalþíngmanns, hefði
luungu fyr lýst því yfir við marga, ao hann væri ófær og ófáanlegur
til að fara til þings og væri því ekki til neins að kjósa sig. Lægi
mi þessar ástæður her augljósar fyrir þingmönnum, og þeir hefði haft
færi :í að kynna ser þær, þ;i er vafalaust, að alþíng ætti þegar í
stað að skera úr því, hvort kosning varafulltnians, sem her er rnætt-
ur, væri gild eður ekki; þetta er samkvæmust bókstaf alþíngíslag-
anna, en nú liggja ástæður þeirra, sem kæra kosninguna, ekki fyrir
þínginu, og þar að auki er það svo v í'tIa, að minnsta kosti í Suður-
urntinu og Vesturamtínu, að sögur fara af ýmsu ólagi og óreglu,
sem hafi átt ser stað víð kosningarnar í fyrra haust og undírbiin-
íng þeirra, ao full nauðsyn vlrðist á þVÍ, að þingið beri sig upp und-
an því vi\') stjórnina og yfirvöldin, hversu linlega kjörstjórarnir hafi
gætt skyldu sinnar Í þessu efni, því slíkt má ekki haldast uppi. Eg vil
því stinga upp lí, no því se frestað að gjöra út um það á þessum
fundi, hvort kosningin í Barðastrandarsýslu se gild eða ógild, heldur
se nefnd kosin til að segja álit sitt um gildi þessarar kosningar og
annara, ef fleiri yrði kærbar eaa þætti Iskyggllegar, og til þess ao
gjöra uppástúngur um aðhald til kjörstjóranna að gæta betur kosn-
íngarlaganna, en nú var gjört við þessar kosningar, svo víða ; og eg
lílít, að þíngið uieð atkvæðafjölda megi koma ser niður á því, rett
eins og Ii hverri annari breytingu Ii þíngsköpum sínum, að taka þá
stefnu, ao setja nefnd til a\') raða máli þessu til lykta, þó sú aðferð
se eigi r;í'ðgjöro í alþíngíslögunurn ; en sú aNerð er höfð á flestum
þíngum, að minnsta kosti í Dnnmörku, að nefnd er falið að rannsaka
gildi kosnínganna og bera upp álit um það, en þingið sker síðan úr.

Skjalavörður Jón Sigurðsson: Eptir því sem eg hefi orðið var
víð, viroist mer, að kosnfngunum hafi í þetta sinn verið í mörgu á-
bótavant, og eg er að því leyti samdóma hinum virðulega þingmanni,
sem nú mælti; en eg se ekki, að þínglð geti að svo komnu sett nefnd
\1111 það mál, af því það hefir elnga heimild í alþíngístilsktpuninni,
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heldur ætla eg, að þeir, sem vilja hafa þetta mál fram, verði síðar
I\'ð koma með uppéstiingu um það til þíngsins, og virðist mer vera
allmikil ástæða til jafnvel að hafa fram bænarskrá um það, svo að
kjörstjórar verðí áminntir um, að fylgja betur kosníngarlögunum, en
nú hefir verið gjört.

Hvað viðvíkur ser í lagi kosníngunni í Barðastrandarsýslu, þá
se eg ekki, að þar um se fram korníð neitt, sem geti gjört kosníng-
una ógilda. þar sem sagt er, að kjörfundurinn hafi veri'ð settur á ó-
hentugum tíma, þá virðíst mer þó, að úr því e kkí fór fram kosn-
ingin á þeim tíma, sem lögin skipa, þá se kosníngin sett í það mund,
í aprílmanuðl, a'ð menn geti vænt að koma fram ferðum sínum, þegar
ekki víðrar óvenjulega illa. þa'ð er líka auðséð, a'ð eingi brögð eða
gildra muni hafa veríð gjör\') til kosníngarlnnar, þar eð kosinn er
sami alþíngisma'ður og fyr, þó annar se varaþíngmaður.

Jón Guðmundsson: Eg leyfi mer að taka enn fram þá uppá-
stringu mína, er eg hreifði á'ðan, og þeirri uppastúngu fylgi eg fram,
að nefnd se sett til að bera upp álit bæði um gildi kosningarinnar,
sem her er umtalsefníb, og allt annað, sem atlaga hefir farið annar-
stabar "ið kosníngarnar til þessa alþíngls, að því það verður upplýst,
ekki svo til þess að ónýta sem flestar kosníngar eða alstabar, þar sem
ólag hefir verið á þeim, heldur til þess að kjörstjórarnir flÍÍ formlega
áminníngu um það, að gæta betur kosníngarlaganna, heldur en gjört
var í fyrra; þetta álit eg nauðsyn, og eg álít, að þessa nefnd þurfi
ekki að kjósa, fyr en kosníng forsetans er af geingin.

Guðmundtt1' Brandsson: Mer vlrbíst, a'ð menn geti ekki ein-
gaungu kennt kjörstjörunum um, þó kosníngafundir til þessa þíngs
hafi orðið heldur síðbtinir ; allir vita eptir alþíngistilsklpunlnní, að
prestar og hreppstjórar eiga í jrinímtínuðl að semja nafnaskrár yfir
alla kjósendur, og ef þessa hefði verið gætt, þá gátu kosningar farið
fram í september; en eg ætla, að töluvert hafi borið út af þessu, því
eg vissi til, þegar kjósa átti núna seinast til alþíngís, að sumar
nafnaskrárnar komu bæði seint og illa eptir að kjórstjórinn þó hafði
krafizt þeirra. Eg get heldur ekki fallizt á þá meiníngu, að þfng
þetta eigi að fara að setja ofan í víð kjörstjórana og áminna þá
um, að gæta betur skyldu sinnar her eptir en híngað til, eða a'ð
fara a'ð ítreka þau lög, sem enn eru í fullu gildi, og einginn óskar
eptir að breytt verðí ; það mætti þá eins fara með mörg önnur lög,
sem þætti vanhaldin, og gæti það að lokum orðið æðl tafsamt og
margbrotið.
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P. SigUl'ðsson: Þa'6 væri vfst mikið slæmt, ef þa'6 þyrfti að
koma fyrir, a'ð menn yrði gjörðir þíngrækir, vegna þess a'6 kjör-
stjórar ekki gætti þess við kosníngar og eptirlit við að undirbúníng-
ur til þeirra se af hendi leystur í tæka tíð. Og þó það væri von-
anda, a'ð þjéðin ekki þyrfti a'6 vera a'6 reka á eptir embættismönnum,
a'6 forsóma ekki sína augljósu lagaskyldu, þl1 er þó a'6 sjá, sem við
undírbúníng næzt afliðlnna kosninga og framkvæmdir þeirra hafi

brytt ,í þeim dofínskap e'6a kæruleysi Í þessu efni sumstaðar, að
áminníng um þab væri ekki með öllu óþörf.

Konúngsfullt1'úi: Eg skal geta þess, að kjörbækurnar frá Barð-
astrandarsýslu voru komnar til mín, og gat eg, eptir að hafa gegn-
umgeíngíð þær, ekki annað séð, en að kosningaraðferðin þar hefði
í öllu tilliti verið lögleg. 1\1e'6 bréfi því, er eg áður gat nm, sá eg
a'ð fylgdu seðlar frá 2 e\)a 3 hreppstjórum í sýslunni, sem báru
það, að kjörskrárnar hefði ekki verið reglulega auglýstar, og man
eg, a'6 einn af þessum hreppum var :Mtí.lahreppur.

Hvað annars áhrærir þær umkvartanir, sem her hafa fram kornlð
yfir óreglu þeirri, er í fleirum kjördæmum her ,i landi á að hafa
átt ser stað, þegar kosningar nú seinast fóru fram, þá er eg öldúngís
samdóma hinum hcíðraða þíngmanni Ísfírbínga í því, að þa'6 eigi
ekki við, a'6 blanda þeim inn Í spurnínguna nm gildi kosníngar
þíngmannsíns frá Barbastrandarsýslu , sem mer vlrblst þíngíð, án

þess a'ð kjósa nefnd, mí þegar geta skorið úr. En þar á mót getur
hver þíngmaður, sem vill, síðar meir gjört reglulega uppastungu til
þmgslns, að þa'6 taki til yfirvegunar hina miður reglulegu aðferð, sem
kvartað er yfir að við hafi geingild Í ýmsum kjördæmum landsins
við siðustu kosningar.

Halldór Jónsson: Óregla sú, sem talað hefir verið um, a'6
víða muni hafa átt ser stað víð hinar seinustu kosningar til alþíng-
is, ímynda eg mer a'O meðfram kunni að hafa korníð af tíðarfarlnu,
að minnsta kosti a'ð því er kjörtímanum viðvíkur. þannig er mer
kunnugt, að kjörþínginu fyrir Suður-Múlasýslu var frestað til vors-
ins þess vegna, a'6 ótíOin var dunin yfir hinn ákveðna fundardag
seinastliðíð haust, svo kjósendur gátu ekkl sótt fundinn.

ÓlafU1' Jónsson: Eg get ekki seli, að þíngíð hafi rett til, eptir
47. § í alþíngistilskipunlnni, ab ónýta þá kosningu, sem her ræðir
um. Í nefndri grein er gjört rá'ð fyrir, að þau mótmæli komi fram,
er miði til þess, a'6 sá kosni ekki hafi þá til kjörgeingi nauðsyn-
Il'gu ciginlegleika, eður Í annan stað, a'6 lögleg kosning einhvers
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annars hafi r.inglega ónýtt verit; hvorugt þetta er nú umræðuefni,
heldur einringls aðferð kjörstjórnarinnar ,io kosnínguna. Mer vírbíst
því þetta umrædda fremur heyra undir 57. § í nefndri tilskipun, og
að þíngið geti síðar, ef þa~ "ill, tekið það til yflrvegunar, til reglu
fyrir eptirfylgjandi kosníngar.

J. Hjaltalín : Eg hefi heyrt talað um fleiri kosníngar á hin-
um þjóðkjörnu þíngmönnum, sem eigi mundu hafa farið reglulega.
fram, eins og vera ber eptir kosníngarlögum vorum, og er það eink-
um í mæli (en eigi veit eg sönnur á því), að þessi missmíði á
kosnfngunum hafi einkum verið fólgin í því, að kjörskr.irnar hafi
eigi verið heyrum kunnar um jafnlangan tíma og til er tekið.

þetta er nú ao vísu miður fallið, en eg hygg það hafi víðast
komið af kríngumstæðum, sem eigi er altend hægt IÍr ao ráða, Kosn-
íngartíminn sÝlIist yfir höfuð að vera öhagkvæmur, og ætti þingið
aa mínu áliti að taka tillit til þess og bæta úr, ef kostur væri. Eins
og nú á stendur, virðíst mér éraðlegt, ao þíngmenn týni tölu sinni.
Hinn háttvirti 7wnúngsfulltrúi gat þess áoan, að mí bæri mörg vanda-
mál ab hendi lÍ þíngi þessu, og einmitt vegna þess virðist mer það
mjög arföanda, að serhver sýsla á landinu geti haldíð fulltrúa sín-
um á þíngi þessu.

þessar eru þær athugasemdir, er eg leyfi mer að gjöra út af um-
ræðuni þeim, er verið hafa um kosníngu alþfngísmannsins fyrir
Barðastrandarsýslu.

B. Þórðarson: Á tíma þeim, sem nægur var til þess að birta kjör-
skrárnar, vissi eg til, ao presturinn í Mtilasókn kom þar upp á laugardegi í
göðu veðri, hitt er mer leyndardómur, hvort hann messabl þar dag-
inn eptir og let þá birta kjörskrtina; þó efa eg það, samt veit eg, að
Múlsveitíngar vissu af henni, altend þeir, sem fundinn sóttu. Mót-
bára SIÍ, sem einhver her hreífbl, ao Múlsveltíngar ekki hafi haft af
kjörskránni að segja, verður því að vera ógild og falla sínum herra.

Ao hinn kosni þíngmaður í Barðastrandarsýslu, prófastur 6l.
Sivertsen, hafi ekki teklð þar móti kosningu, sökum þess að honum
hall ekki þótt hún lögleg, þá ætla eg það r.ínghermt, en hitt veit eg,
ao hann sökum aldurdóms og vaxandi sjöndepru kvaðst ekki geta
ne vilja áræða víð kosníngu að taka.

Á. Einarsson: Mer vlrðist, að mest se umkvörtunin yfir Því í
þessu máli, að kjörskrárnar hafi ekki verið reglulega auglýstar ;i
kirkju fundum, en þessu getur það hafa hamlað, að mjög sjaldan
varð messað um það leyti vegna illviðra ; annars virðíst mer meira
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ríða á því, a'tl kosníngardagurinn se auglýstur, en yfir þVÍ hefir ekki
yeri~ kvartað. Þa~ hefir sjaldan borið til (svo eg viti), að míkíð
hafi verið sett lít á kjörskramnr, síðan alþíngi var sett her ;i landi.
Hval'> því viðvíkur, að gjöra kjörstjórum .íminníngu fyrir yfirsjónir

við kosníngarnar, þ;i held eg það væri ekki vanþörf, því margir
þeirra munu, í þetta sinn, hafa beöíð eptir því, að yfirvöldin skipuðu
þeim að byrja undirbúníng til kosninganna, og af því mun drátt-
urinn hafa flotíð, en þetta er eingan veginn rett skoðun eptir al-
þíngistilsldpuninni.

Konúngsfulltrtíi: Fyrst mótmæli hafa fram korníð gegn kosn-
ingu varaþíngrnannslns frá Barðastrandarsýslu, og fleiri þíngmenn
ekki taka til orða, bil'>eg þfngíð a~ skera úr því með atkvæðagrelðslu,
hvort þingmaðurinn skuli taka her þíngsetu i þetta sinn eður ekki.

Og var það samþykkt, a'b hann skyldi þíngsetu taka.
þar eptir skoraði lwnúngsfulltrúi á hinn elzta þíngmanna, 111.

A ndrés« on, þingmann Árnesínga, að láta kjósa forseta; gekk hann
þá til forseta-sætis, og kvaddi þá sýslumann P. Melsteð og kandíd, A.
Ólafsson til al'> rita app atkvæðin við forseta"ali'b, og "IH lögfræbíngur
Jón Guðmundsson kosinn með 13 atkv.; skjalavörður Jón Sigurðs-
son fðkk 12. atkv.

Lögfræbíngur Jón Guðmundsson gekk þá til forsetasætis, og
mælti:

Eg geing að þessu sæti, sem hið háttvirta þíng hefir nú kvatt
mig til, með furðu og með kvíða; mig verður a~ furða það, no hið
heiðraða þíng, er hefir rá'b á svo mörgum ágætum mönnum, skuli
láta mig verða fyrir þessari vandamíkln köllun, og eg kvíði henni,
því einginn þekkir það né finnur betur en sjálfur eg, a~ hún er mér
í alla staði of vaxin. Eg hefi að vísu jafnan geíngíð svo til verka
minna í þessum sal, að eg hefi haft einlægan og fastan vilja á að
vinna aa því, sem mer væri ætlað, eptir því sem mer væri framast
mögulegt; með hinum sama einlæga Tilja geing eg að þessum starfa,
er hið háttvirta þíng nú hefir sæmt mig með a'ð trúa mer fyrir, en
gó'bur vilji er ekki eínhlítur, og eg orka her því að eins nokkru,
að hinir háttvirtu þingmenn láti mig enn sem fyr verða aðnjótandi
þeirrar velvildar og umburðarlyndis, er svo margir þeirra hafa jafn-
an auðsýnt mer í samvinnu vorri her í salnum, og eg orka litlu eða
eingu á þessum stað, nema því a'b eins að hinn hæstvirti konúngs-
fulltrúi, _. sem eg vona og treysti, - auðsýni mer nú og láti í
te þá mannúð, umburðarlyndi og leiðbeinfngu, sem honum er svo
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eiginleg, og sem hann hefir svo göðfúlsega Iátíð mig verða aðnjét-

andi að undanförnu.
Að SYO mæltu let forseti kjósa varaforseta, og varð prófessor

P. Péturssor; fyrir valinu með 16 atkvæðum ; etazráð Þ. Jónassen
fekk 3 atkvæðí ; síra H. Jónsson og skjalavörður Jón Sigurðsson
hvor 2, P. Sigurðsson og skólakennari Tl. Kr. Friðriksson hvor 1.

Forseti bað þíngmenn þessu næst ao kjósa þíngskrifara, og var
sýslumaður P. Melsteð kosinn til þess með 18 atkvæðum, og Br.
prestur Jónsson með 17 atk.

Komtngsfulltl'úi afhenti því næst forseta til ritbytfngar meðal
alþíngismanna kominglega auglýsíngu til alþíngis um árángur af
þegnlegum tillögum þess og öðrum upprístúngurn á fundinum 1857.

Einnig til útbýtíngar meðal þíngmanna lagaboð, sem út eru
kornin síllan 1857
1. Lög frá 8. marz 1856, er skipa, að hæsti réttur skuli gefa á-

stæður fyrir dómum sínum.
2. Auglýsíng 6.jÚlí 1858, um, að skip, sem eiga heima í komings-

ríkinu Níðurlöndunum og fara kaupferðir til Íslands og Fær-

eyja, se undanþegin ao greiða 2 rd. aukagjalð það af hverju
dönsku Iestamimi, sem akvebið er í konúnglegum úrskurði 1. apríl
1856.

3. Auglýsíng 8. október 1858, um, að portúgísisk skip, sem fara
kaupferðir til Íslands og Færeyja, se undanþegin ao greiða 2 rd.
auka-gjald það af hverju dönsku lestarními, sem akveðlð er í kon-
únglegum úrskurði 1. apr. 1856.

4. Opið bréf 27. maí 1859, er Iögleíðír á Íslandi lög 13. sept. 1855,

sem leyfa dönskum skipurum að raða útlenda menn á skip sín.
5. Opið bréf 27. maí 1859, um breytíng á reglum þeim, er gilda á

Íslandi viövfkjandi auglýsíngum í blöðunum í vissum tilfellum.
6. Tilskipun 27. maí 1859, sem Iöglelblr lÍ Íslandi, með breytíngum,

lög 6. apr. 1855, er gj0ra leiguburð af peníngum frjálsan í viss-
um tilfellum, og breyta straffi fyrir okur,

þvínæst lagðí Konúngsfulltrúi fram þessi stj6rnarfrumvörp:
1. Frumvarp til opins bréfs víðvfkjandí breytíng á tilskipun 28.

marz 1855, um sunnu - og helgidagahald á Íslandi.
2. Frumvarp til laga um laun ýmsra embættismanna á Íslandi.
3. Frumvarp til tilskipunar um löggildingu nýrrar jarðabókar fyrir

Ísland.

4. Frumvarp til opins brefs um að leggja skatt á tómthús og
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óbyggðar ló'ðir í Reykjuvík. Í sambandi vlð síðastnefut Frumvarp
lagbl KonlÍngs{ulltrúi fyrir þíngi\) til lögskipaðrar llle\)feroar eptir
fyrirmælum klrkjustjörnarraðherrans 30. maí þ. á. og samkv.
konúnglegr i auglýsíngu 27. s. m. I, in fine.

5. Frumvarp til tllskipunar um stofnun barnaskóla í Reykjavík óum-
breytt og með ébreyttum ástæðum, eins og þa\) var lagt fyrir
þínglð 1853 og finnst prentað í alþfugistíðlndunum fyrir nefnt
ár, Viðbæti A, pag. 11 - 14, hvar til konúngsfullníinn varð
að vísa, þar hann hafðl ekkert serstakt prentað frumvarp feíngið
í þessu mali.

6. Frumvarp til opins bréfs um það , hvernig endurgjalda skuli
kostnað þann, er rbiO hefir af jarðamati á Íslandi, og til br.iða-
byrgð ar hefir greiddur verið úr jarbabókarsjdöl Íslands.

7. Loksins filkk konúngsfulltl'úinn eptir fyrirmælum ddmsnuilasrjérn-
arherrans 27. maí þ. a. þínginu í hendur, og skorabí á það að
taka til lögskipaðrar meðferðar frumvarp til tilskipunar um vegina
áLlandi öldringls óumbreytt, eins og það var lagt fyrir alþíngi
1857, og eins og það með astæðum finnst prentað í þíngtíMnd-
unum fyrir nefnt ár, Viðbæti A, pag. 3 -24., til hvers konúngs-
flllltrtíinn varð að vísa, þar e'O ekkert sérstakt frumvarp með
ástæðum hafði verið sent frá stjórninni.

A'O endíngu afhenti komíngsfulltrúi forseta exernplör af laga-
boðum þeim, er út hafa kornið í Danmörku síðan 1857, til þess
að alþíngi, samkvæmt kominglegnru úrskurði 10. név, 1843, segi
álit sitt um, að hve miklu leyti lagaboð þe,;:;i eigi að ná lagagildi
á Í~landi og með hverjum breytíngum.
Forseti: Eg bið skrifara þíngslns að afhenda hverjum þíng-

manni 1 expl. af þeim lagaboðum og frumvörpum, sem hinn hátt-
virti lwnúngsfulltrúi nú greindi frá og afhenti mer.

Fleira verður eigi í dag til meðferðar á þíngi; næsta fund á-
kveð eg til þess 1i morgun kl. 11; verða þá kosnar nefndir í þau
stjórnarfrumvörp, sem IlIÍ voru framlögð, eptir því sem nákvæmar
verður skýrt frá II dagskr.ínni, er skal komu upp í held.

Fundi slitið.

12



2. júlí - annar fundur.
AUir á fundi. Þíngbók frá fyrsta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Á~ur en tekið er til dagskrtíarinnar, skal eg leyfa mer

ao leita athælla hins hæstvírta lwnúngsfulltrúa um, að fá 2 auka-
skrifara innan þíngs.

Konúngsfullt1'líi: Samkvæmt In Í, er alþíngistilskipunln fyrir-
skipar, hefi eg, eptir tilmælum forseta, kvatt 2 menn til aukaskrif-
ara, m.ilafæralurnann Hermann Jónsson, og settan sýslumann, kand,
philos, St. Thordersen.

Forseti: Samkvæmt dagskránni verð eg þá ao skora lÍ hina
heiðruðu þíngrnenn, að þeir kjrisi nefnd til a\') íhuga kominglegt frum-
varp vlövíkjandl ureytíngum á helgidagatilskipuninni, og skal eg
leyfa llIer að skora á einhvern hinna heiðruðu þíngmanna, að hann
I,,·e\')i upp, hversu marga hann álíti þurfa í nefndina.

II. K. Friðriksson: Eg álít 3 lllanna nefnd nægja.
Forseti: Með því einginn mútmællr 3 lllanna nefnd, skal eg

leyfa mér að skora á hina heiðruðu þíngmenn, að þeir gángi til at-
kvæða og kjósi 3 menn í þessa nefnd.

Var síðan geingið til atkvæða og voru þessir 3 menn kosnir Í

nefndina:
Prófessor P. Petursson með 20 atkvæðum ; prófastur II. Jóns-

son með 1i atkv., og prestur B. Þórðarson með 11 atkv.
Forseti: þá er samkvæmt dagskrannt að kjósa nefnd til að Í-

huga frumvarp til opins bréfs um að leggja skatt á tómthús og ó-
byggðar lóðir í Reykjavík, og skal eg biðja menn að stínga upp á,
hversu marga skuli kjósa í þessa nefnd.

P. Sigurðsson: Eg álít 3 manna nefnd nægja.
Forseti, Fyrst ao tinginn mælir lÍ móti, skal eg leyfa mer að

skora á hina heiðruðu þingmenn, að þeir kjósi 3 manna nefnd Í

mál þetta.
Var síðan til atkvæða geingtð, og voru þessir 3 kosnir Í nefnd-

illa: skólakennari ll. K. Friðriksson meti 19 atkv., kanselír.íð V.
Finsen með Ii atkv. og Assessor Jón Pétursson. með 10 atkv.

Forseti: þá er samkvæmt dagskránni ao kjósa nefnd til að Í-

huga konúnglegt frumvarp til opins bréfs um það, hvernig endur-
gjalda skuli kostnað þann, er risið hefir af jarðamati á Íslandi og til
bníðabyrgða hefir greiddur verið úr jarbabékarsjóði Íslands, og skal
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eg leyfa mer ab biðja hina heiðruðu þíngmenn a\) stínga upp lÍ,

hversu marga skuli kjósa í þessa nefnd.
G. Brandsson: Eg álít þurfa 5 manna nefnd .
.J. Hjaltalín : því er eg samdóma.
En þar eð ýmsir mæltu á móti 5 manna nefnd, skorabí forseti

á þíngmenn að greiða atkvæbí um, hvort kjósa skyldi 3 eða 5 lllanna
nefnd, og var með 13 atkvæðum gegn 12 samþykkt, að kjósa skyldi
3 manna nefnd.

Síðan var til atkvæða gelngíð og kosnir þessir:

Skjalavörour Jón Sigurðsson með 17 atkv., Páll Sigurðsson með
11 atkvæðum og kand, Arnljótur Ólafsson með 11 ath.

Forseti: Eg skal biðja þingskrifarana að atlienda formanni
nefndarinnar skjölin, og leyfi mer því næst að skora á hina heiðruðu
þingmenn, að velja nefnd til að íhuga frumvarp til opins bréfs UIlI

laun ýmsra embættismanna á Í~landi, og 'vil eg leyfa mer að vekja
athygli þíngmanna á því ao hafa atkvæðaseðlana sem greinilegasta,
þar sumir þíngmenn eiga samnefnt, SYO atkvæði eigi verbí ónýt, eins
og tvö nú vio seinustu atkvæðagreiðslu hafa orðið.

Var síðan stungið upp á 5 manna nefnd, og þar einginn mælti
á móti, skoraði forseti á þíngmenn að kjósa 5 manna nefnd. Síð-
an nr til atkvæða geíngið, og þessir 5 menn kosnír : Ásgeir Ein-
arsson með 16 atkv., skjalavörður Jón Sigw,ðsson með 14 atkv.,

kand. Arn7jótu1' Ólafsson með 12 atkv., Páll Sigurðsson með 9
atkv., Indr. Gíslason með 8 atkv.

Forseti: Eg skal þá biðja skrifarana ab afhenda formanni nefnd-
arinnar skjöl málsins, og skal þess getið, að samkvæmt dagskránni
átti ao vísu að taka fyrir 5. málið til að kjósa nefnd í, nefnilega
frumvarp til nýrrar jarðabókar fyrir Ísland, en þar ýmsir þíngmenn
hafa láti'b í ljési, að þeir óskuðu frestað kosníngunní til mánudags,
skal eg, ef hvorki hinn hæstvirti konúngsfulltrúi ne þíngmenn hafa á
móti því, fresta þessari kosníngu til mánudags. Áour en eg svo
slít fundi, skal eg leyfa mer að bera undir þíngib, hvort eg megi
semja víb stíptsyfirvöldln um prentun þíngtíðíndaunna.

þetta nr í einu hljóðí samþykkt.

Skoraði síðan forseti á þíngmenn að koma sem fyrst fram með bæn-
arskrár þær, sem þeir hefbí meðferðis, og gat þess, að næsti fundur
yrði haldinn mánudaginn 4. júli kl. 12, og mundi þá verða kosnar
nefndir í [arbamatsmélíð og nefnd til að íhuga löggilding ýmsra lag-
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aboða, er út hefði korníð í Danmörku 1857-1859, og kvaðst mundu
hirta dagskra sem fyrst, og sleit síðan fundi.

4. júlí þriðji fundur.
Allir á fundi. Þingbók frá seinasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Áður en geingíð er til dagskrárinnar, skal eg leyfa

mer að geta þess, að eg hefi feíngið tilkynningu um, að til for-
manns í nefndinni um endurgjald jarðamatskostnaðarlns se kosinn
Páll Sigurðsson, alþíngísmaður Riíngvellínga, og til skrifara Jón
Sigurðsson frá Kaupmannahöfn, alþingismaður Ísflrðínga, og í helgi-
dagamálsnefndinni er kosinn formaður prófessor P. Petursson, en
í nefndinni, sem er sett til að yfirvega frumvarp til opins bréfs um
laun ýmsra embættismanna á Íslandi er kosinn til formanns Ásgeir
Einarsson, þíngmaður Strandasýslu, og til skrifara Arnljótur 6lafsson,
þingmaður Borgfirbínga.

Eptir ósk hins hæstvirta konúngs{ulltrúa skal því næst tekið fyrir
nr. 2 á dagskránni: konúnglegt frumvarp um jarðamatsmálið, og
skal eg leyfa mer a~ skora á einhvern hinna heiðruðu þíngmanna
að kveða upp, hversu marga skuli kjósa í nefnd þessa.

G. Brynjólfsson: Eg held ekki veiti af 9 manna nefnd.
Á. Einarsson: Eg held það nægi að hafa 7.
J. Hjaltalin : Eg verð líka að álíta, að 7 manna nefnd nægi.
H. G. Thordersen : Eg set mig á móti því, að fleiri en 5 verðí

kosnir í nefndina.
G. Brandsson: Eg er einnig á því, a'b 5 manna nefnd se nóg.
G. Brynjólfsson: Eg verð enn að vera á Þ"í, a\) ekki veiti

af 9 manna nefnd; því málið er efnismikið.
Forseti: þar mönnum eigi kemur saman um, hversu marga

skuli kjósa í nefndina, en stúngit er upp á 9, 7, og 5 manna nefnd,
skal eg leyfa mer að leita atkvæða þíngsins um, hversu marga skuli
í nefndina kjósa.

Var síðan til atkvæða gcingið, og fellst þíngíð með atkvæða-
fjölda á, að setja skyldi 7 manna nefnd í málið.

Forseti: Eg skal þá leyfa mer að skora á hina heiðruðu þing-
menn a'b kjósa 7 menn í nefnd þessa.
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Var síðari til atkvæða geinglð, og fell atkvæðagreiðslan þunníg.

A. Ólafsson hlaut 19 atkv., Á. Einarsson, G. Brandsson og
Y. Finsen, hver um sig 17 atkv., ll. prófastur Jónsson 16 atkv.,
Ó. d.mnebrogsm. Jónsson 13. atkv., og B. prestur Þórðarson 11
atkva-cl. Og var rnrilið sfönn afhent þíngmanni Borgfirðínga.

Forseti : þar næst liggur fyrir, samkvæmt dagskránni, að kjósa
nefnd í kg\. álitsmál um útkomin lagaóoð í Ðasunðrku, frá vor-
dögum 1857 til vordaga 1859, og bíð eg einhvern þíngmann að
stínga upp á, hve marga muni þurfa.

G. Brandsson : Eg skal þá stínga upp á 3 manna nefnd.
J. Hjaltalin : Eg held ekki veiti af 5 manna nefnd.
Forseti: Eg skal biðja þíngið að skera úr þVÍ, hvort kjósa

skuli 5 eða 3 menn í nefnd.
Var síðan til atkvæða geingíð, og með atkvæðafjölda samþykkt,

ao kjósa skyldi 3 menn í nefndina.
Voru síðan greidd atkvæði og þessir kosnir :
lIáyfirdómari Þ. Jánaseen. hlaut 22 atkv., yfirdómari Jón Pet-

ursson og alþínglsmaður P. Sigurðsson, hvor um sig 13 atkvæði,
Var mrilið síðan afhent hinum 1. kenringkjörna þíngmanni.

Forseti: þar næst er samkvæmt dagskrrinnl að kjósa nefnd í
málio um kgl, frumvarp um stofnun barnaskola í Reyhjavíl~, og
skal eg leyfa mer að hreifa því, hvort ekki mundi vera astæða til,
að vísa þessu máli til nefndar þeirrar, er kosin var til að íhuga
frumvarp til opins bréfs um að leggja skatt á tómthús og óbyggðar
lóðir í Reykjavík,

Konúngsfulltrtíi: Eg vero að ráoa þinginu frá því, að kjósa
serstaka nefnd í malíð um stofnun barnaskóla í Reykjavík, þetta
mal og malefnið um skattgjaldið af tómthúsum og ébyggðum lóðum
i Reykjavík eru svo náskyld, að skólinn getur ekki komizt á stofn,
nema skattgjald þetta komist á, og þVÍ held eg réttast og affara-
bezt, ao sama nefnd hafi hvorttveggja þessara mála til meðferðar.

Eptir nokkrar umræður með og móti, -- meðal hverra al-
þíngisma'ður Gullbrfngusýslu let í ljósi efa um það, hvort leyfilegt
"væri að vísa konunglegum frumvörpum til sömu nefndar, en sem
konúngsfulltrúi sagði að ekki þyrfti um að efast - fellst þfngið á,
a'ð vísa málinu til nefndarinnar, og að nefndin gæti, ef þurfa þætti,
hatt 2 þingmenn ser til aðstoðar. Let síðan forseti afhenda for-

manni nefndarinnar, þíngmanni Reykvíkínga, skjöl málsins.
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Forseti: l1;Í kemur samkvæmt dagskránni til ncfndarkosníngar
konúngl. frumvarp um regabótamálið, og skal eg blðja hina heiör-
uðu þíngmenn ab stíllga upp :í, hversu marga skuli kjósa í III ál
þetta,

En þar agrelnfugur varll nm, hversu marga skyldi í nefndina
kjósa, Id [orseii g<Ínga til ntkvrcca, og fi-lIst þíngio :í aa kjfísa 5
manna nefnd.

Í nefndina voru síðan kosnir:
A.~geir Einarsson með 17 ath.
Jón Pétursson mco 1<1ath.
Jón Sigm'ðsson fril Gautlöndum mcö 12 ath.

Óla(w' Jónsson með II atkvæðum, og
Jón Sigurðsson frá Tandraseli með U atkvæcurn.
Val' nuíllð síðan afhent þíngmannl Strandasýslu,
Forseti : Samkvæmt dagskr.ínuí hefir hinn h.ittvirti 7w1!1íll[f.~-

[ullirú! oroir, til þess ilO skýra frÆ :í~ttl'o\lm stjdrnarinnar U11I nokk-
ur þau mál, er voru til meðferðar ;í alþíngi 1857, sem þessu er
heltíð nm í korninglcgrí anglýtiíngn til þessa þíng~, 27. maí 185!).

Kontíngs(Hlltníi sl;ýrOi því næst þínglnu frá orsökinnl , hvar
fyrir frumvarp til lagabocs um laun ým sra embættislllanna á Íslandi
væri lagt fyrir alþíngí, ;Í þessa lclð :

Í bréfi dagsettu 30. maí þ. <i. hefir ddmsnuilastjómarherrann
falið mer, um leið og eg legbí fram fyrir þfnglð frumvarp til laga
UllI laun ýmsra embættlsmanna á Í5landi, <1'0 skýra þínginu frá or-
sökinni til þess, 11'0 þetta frumvarp er lagt fyrir alþíngl, þó lw'O
snerti fjárhag l'íkisin'3.

l'essa skýrslu skal eg /J:í leyfa mel' al) gefa ;1 þessa leið :
Árið 1857 setti stjórnin nefnd manna, og f(,l henni ;Í hendur,

ab semja nýjar ákvarðanir um laun þeirra cmbættísmanna í kon-
úngsrfklnu, sem taka laun sín IÍr ríkissjéðnum.

Eptir upp.ístiingu nefndar þessarar voru árill 1858 s.unin 2
Irumx örp um laun nokkurra þeirra embættismnnna, sem heyra undir
démsnuíla- og kirkjustjérnnrrriðln. Í þessum frumvörpum voru einnig
ákvarðanir um laun þeirra embættismanna ;Í Llandi, er laun sín fá
úr rfklssjéðnum og heyra undir nefnd stjömnrrað.

Eptir ab þessi lagafrumvörp höfðu verið borin undir hio síðast
haldna þjöðarþíng, hafði nefnd sú, er kosin val' í nuilinu, í allts-
skjali sínu láti\') þá meiníngu í ljósi, .'1'0 það mundi Hra réttast, ao
allt það, er snerti laun íslenzkra embættismanna, væri teki\) undir

17



eitt í :iel'ótiiku LlgalJll('j, (ig Hald, par hj.í upp .i, ao laun 11<1n, sem
Irumvörpln Iliil'c-u tiltekið fyrir þessa cmba-ttismcnn, ekki }T0i Iast-
.ikveóin mcö IiigIlIII, fyr en alllíngi lteflii feingio trckifær! til, a\) láta
UI11 þau í ljósi meiningu sína.

l)ó nienn ao v í-u IIIegi j.i ta, :10 11ao eigi vel v iö, a\) út komi
sel'~t:lklogt lagabob um laun allra Islcnzkr.i embrcttlsm.uma, sem hara
fibt l.iun, vcröa menn l"ó hins vegar ao ga'ta ]'0"5, a(', þar sem þjóe-
arþing sncfndln hefir fario þlÍ fram, <to lru mvnrp til þessa lag:lho05
)Th fyl'Írf!':lll\ borið undir .í lit aillíngi:i, þ.i liggur H!e\)fer\) þvílíks
lagalltl\)s, sem snertir n<Írhng.;m;í], s.nukv.cmt alþíl!gistibld]JUll 8.
marz 1843, 1. gr., fyrir utan vcrkulmug alþ íugis, Allt a\) einu
,il'tbt stjérulun] í þetta sinu ;!0 far:l eptir tilmælum nefndarinnar,
og þa'O því fremur, sem alþillgi ilO hkiudum ekkert getur þótt aú
þ,í, 110 leita\) 5e :ílih þess um petta m.il.

Drimsnuilastjdrn.u'herrnun hefir því, eptir smukomulagí yjó stjórn-
arherra kirkjuuuilefnannu, samio !tio umrædda lagnfrumvarp, SYO þao,
eptir upp.istúngu þj()C<ll'!Jíng::ncflldarilln:lr, yrci lagt fyrir þessa <Í]'~
alþíngi.

Enn fremur "I,.{rc,i I:01UíHf78r~d1tí'iíi frá, livers vegna stjórnin
ekki hcföí getao fallizt :í ng:lbtÍtafllllllymp síoa::'ta ulþíngts, en lagt

mí fyrir þetta alþíngi aptur ii ný úbreytt vcgabótarfrumvarp "tjórnar-
innar, SOIll lagt nr fyrir ~íl'a,;ta þíng, á þessa leit:

Í hinni komiug l. Hugl{'\ín:;ll til aJþíngis 27. nia í þ. :í. er [iíng-
inn tilkynnt, a\) frumvarp þao til tilskipun-u um vegina :i Llalldi,
er alþíngi samdl 18G 7, eigi hall o1'(io tekio tíl greina; hvers vegna
dömsm.ilastjóru.uherrunn lroIlr í hreíi af sama dato falie mer lÍ hcnd-
ur a'O gjöra þíuginu kunnugur .istrccurnar fyrir þYÍ, og þar ao auki
ao leggja fyrir þíngio ;Í ný 11a'O frumvarp stjtirruulnuar öldúngls ó-
umbreytt, er hinn síönstu alþíngi var feingío til meðferðar, þar ce
stjdmínní ii hinn lJ(ígilln hefir þótt ísjarvort, a\) gjöra tilo Irumvurp
óbreytt a\) löginn.

Hinar umgctnu á8UC~lll', hvers ,eglla stj(ímin ekki hefir gcLl\)
fallizt .i frumvarp alþíngh, eru þcssnr :

St j (írn;1]'l'iÍoi nu virtist frumvarp tl,tb, sem alVíllgi ll<lrti s:1mio

og s.unþykkt, SYO (íh('ppi! e :;t og RIO gallalllíld'O bn:ci ao formi og
efni, ll\) stjórninni gat ekki kornið til hugar a\) taka það til greina.
Í þYÍ tilliti getur stjórnarherrann lJCSS Iyrst, a\) frumvarpið innihaldi
:íhar'Oanir, sem komi Í bciun mótsögn sín ,i milli. [iannig ,i sam-
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kvæmt 5. grein, 1. Iib, nefnd sii, sem talao er IIII I í ~1. grein, a'O
álwc!Ja, liver]n vcgl skul! ,ílíta <lcahrgi og h vcrj., allklH'gi, CII
samkvæmt 2. lið í siimu grein gji;rir nefndin ciIllÍngi'i llpp!Í~ílí/lJW",

en amtmaunhuun er Idlao bæði sllll\kY~{,l1lt þessari ,íbiirClI11 og ~alll-

kvæmt 8. grein ao ,ílne"i>a þetta atrili.
Í frumvarpi þíngslns ern þar ao auki sumar ákvH\'(·anir t\Í-

teknar (sbr, gr. 6. og 1(l., og gr. 4. og 21,); þes ..,i ítrekun er orðin
af því, ao þíngio liellr í Irumvarpl sínu slclngt saman áhör'Onl1UJlI
UIlI aðalvegi og allkaYegi, sem í frumvarpi stjdmarlunnr var talat
um sitt í hvoru lagi; hins vegar CI' aptur eingin ;íkYiirtul1 í frum-
varpi þíngslns 1I1l1 eitt af þeim aðalatriclIlll, sem þ() miklar þíng-
ræður hafa ori'ið UIll, nl. UIll þao, Il\crnig groica skuli kostnað ,iú
aukavegi. Ao vísu vereur augljú~t af ~Í:it:dunnlll fyrir 16. grpin,
að þessu ~i ao haga :í samn Ir.itt og IWiitnaoinum vio a!'laln'gin!1, on
einmitt af Iní reglan samkvæmt 1G. gr., sbr. siirunl. 18. gr., CI'

bundin við hinu síðarnefullu vegi, og /IlOO því :íheoib er þ/tl' ab
auki í G. grein, ao hinar :írlcgn <Íxtli1nir Ilm kusurað til Yl'gahtÍtil

skuli ~cJllja Iyrir þjlíhcgi og nnkavegi hvora í SÍllll lagi, hlýtur !lao

í alla staoi a'O verða nauösynlegt, ab sett :je bein .ikvdrðun í þe."'311
til IiIi einnig um auknvcgina.

Enn fremur vantar í frumvarp alþíngls ríkvarðunir um );\0, Im1\'

og hverjir skuli kj()Sil [i.i 3 menu, sem nefndir eru í 3. grein; eins
vantar nákvæmari reglur um Ilat, IJ\erllig Iraui skuli fara kosning
nefnda þeirr», sem gj(irt er ráð fyrir í 'i. grein. ,~líkan hátt el'
eingin .ikvörðun sett Ulll þao, ilO taka lIwgi erni til \'cgabóta :í ann-
ars manns lóo, lín þess .10 hann 58 sviptur eignarretti lí. lóo sinni;
ao vísu nní sj.í þao af umræbunum, ao al[língi l.cflr halt !l<1C álit,
ao þessi rettur iunlhlndist í rettillllJll tíl ao svipta menn r.icum yfir
landareign sinni, sem talao CI' um í Inunvarpl stjórnarinnar 7. grein,
1. lio, en þar co 1):\0 er sitt hvað, ao láta ar hendi cignnrr.iö yfir
lóo sinni, og hitt ao hara ií annars manns I,í'ð heimild á [rví ab
taka þar Hgab(jtaefni, er það líka retta8t, a'ð gjörc:lr ~e 1I1ll það ser-
staklognr .ikvaröunlr Í liiggjöfinni.

Loksins ínnihcldur frumvarp þíngsins margar rikvarðantr ósam-
IIljóoa sín .i milli, og ýmsum annmörkum bundnar ; sem dæmi þcs:m
eru 3., 5., og G. grein, sem sÍ011J' skal uákvæmar iuiuuzt lí, 4.
grein, samkvæmt hverri hreppsnefndunum er [NIno) ao mínusra kosti
eptir hinni dönsku þýOíngll, sjálfum no "iJ1lM vcgnbótarverkln, og
er bao bó í rauninni ekki meiníng Irnmvarp-Ins ; 16. grein el'
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samin 8YO, aC' hver luislniudi og hver, sem ,í mco sig sjálfur, skal
greiða gjald til Yegabóta .ín tilllts til aldurs og til þess, hvort þeir
ern vcrkfætir, þar sein lH) metníugin eflaust er sú , aa þessi skylda
skuli liggja þeim ri herðum fr.í 18. -- GO. aldurs árs og ef þeir eru
verk færir. Í 20. gn'in er [arðelgendum gjiirt ao skyldu ao Líta af
hendi land og tilluung til umbóta uukavegum eptir sömu reglum,
sem settar voru Hill þj(íowgi í fl. grein, en par eð þessi grein, eins
og "ikio er á, talar ekki um tilfalIng til H',~'ilb6ta, hlýtur þíngio aa
hafa gleymt því, aa það í riminnztri grein hefir fellt með atkvæðum
nicurlaglö í 7. grein stjriruarrrumvarpstns ; 22. grein setur ríkvörðun um

skýrslur hl'epps/júl'anna, eu þar co hreppstjritar ern eptir frumvarpi
alþingis útilokaair f'r.i allri hlutdeild í vegabétarverklnu, cn veg.i-
bótastörf eru falin ser,;Wknlll lueppsuefndum, er þao mjiig (ÍYi0feldio
ao skipa þeim ao gefa SkÝJ'51ul' 11111þetta efni, og sú ástæða, sem
færð CI' fyrir þessu í .istæðunum fyrir þessari grein, nl. ao þao se
hrepp"tj6rarnir, sem eptir 1n. grein eiga aa senda sýslumönnunum
upp-ístringur Ilm vegabætur; sem þykja nauðsynlegar á auka Yl'g11lll,
er ekki heldur rett ; því þao eru einmitt hreppsnefndimar, en ekki
hreppstjórarnir, sem eiga aa senda sýslumönnum þær upp.isningur
um vegabætur lÍ aukaycgnlll, sem ta!a'O er \Ull í 1n. grcln. Ekki
er það heldur ljrist, hvers vegua binda :í skýrslur þessar elmlngls yiú
aukaoeqi hreppsins, því þar co þær eiga ao vera undirstaða fyrir
skýrslum sýslumannanna til amtuianna, má lla'O virðast eðlilegast, a()
þær n.íí til allra yegabtít:l, sem gjiirt:l1' ern í hreppnum. Sí()a~t í
25. grein er tala'O \Illi vcgab6tasjóo amtslns, þó hann Sl! einginn til,
og það er heldur varla ;btæ;',;t til a'O stofna slíkan amtssjöð, eptir
þeirri tilhögun á vegabútum, sem alþíngi hefir stúngið upp á, þar
sem hoer sýslct :í aa sj:í UI1\ sínar vcgabætur, og af þessurl .istæbu
el' niðurlag 3. greinar líka stuuið lÍll<Íkvæmlega, þar eb eptir frum-
·varpl alþíngts amtinn ekki er ætlað, heldur Hý~l\ll11arutsins, að bera
kostnaðinn til vegabótunna. Ætt! mcinfngln ao vera sri, að örntln
skull greiða nefndan kostnab, þli vantar ákvörðun um, hvernig taka
eigi gjöld til aa standast þenna kostnað.

Eptir að ráðherrnnn hefir telríð fram þessi missmíði ;1 frum-
varpi alþíngls, snýr hann ser all helztu mótbárum þingsins gegn
frumvarpi stjórnarinnar.

þ:lÐ er einkanlega í 2 atriðum, sem þíngib hefir víkið frá frum-
varpi stjórnarinnar, lll. bccð] vlövíkjandl umsjón á vegabótarstörfum,
og viðvíkjandi því, hvernig greiða skuli kostnaðinn til vegabótanna.
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Viðvíkjaud! hinu fyrnefnda atrioi hefir alþíllgi einkanlega til-
fært, ao [iað yrði ékljrifuuda sýslumanninum, mco Ö'ðrUlll störfum
sínum, aa hafa næstu umsjón lÍ YCgahótUlll í allri sýslunni, og
þíngio hcflr því stúngio upp ri, ao !lC8Si umsjón nr(')i falin k05-

inni nefnd í hverjum hrepp undir yfirumsjéu sýelnmanns. Í þessu
tilliti er það þó fyrst og fremst athugavert, ab eptir Irumvarpl
stjórnarinnar var sýslumönnunum ekki ætluð umsjrin á öllum vega-
bótum í sýslunni, heldur elmingls á þjóðugmwm, með því umsjón
,i aukavcgabétum er samkv, 17. grein falin lueppstjórunum. 1\111

störf, sein í 4. grein frumvarpains ern falin sýslum.mul viðvíkjandí
þjÓbycgU1Jl, eru fólgin í því, ao hann btii til upp.istrlngu um york
þau, 8l'1lI vlnna ber, skýrslu um, livern 'g vcrkiuu skuli haga, og :i-
ætlun Ulll kostnaðinn. blb el' sjálfsagt, ao sýslumacurinn getur og
lÍ ao útvega sel' faung til þessa hj;í lu eppstjérunurn eður ÖGrIlIll
kunnuguin mönnum, en þess verður Ill(,() Iulhnn l'etti krafizt, ao hann
8e S\O kunnugur þj60wgunlllll í s/::llllnni, ao hann se úel' Ilm ab
semja full- vlöunanlcgar npp.ístúngur og áætlanir, sem byggðar ern
á þslm npp.istringum, sem hann fær fr.í hreppunum : og eg tel það
kost, ao sýslumaöurlnn geti sameinað allar þessar serstöku uppa-
stúngur í eina a(')aluppá"túngu Illll vegabætur í allri sýslunni, og
lagt eina stefnu fyrir vegabótaverkinu öllu; þar ii mát yrt, i ekk]
auðið að fylgja einni og sömu stefnu í (illu verkinu, ef þ:lo væri
falio hreppsnefndunum :í hendur, eins og nlþíug! stíugur upp lÍ, að
gjöra slíkar upp.ísniugur, hverri fyrir sinn hrepp, se!ll sýslumaður-
innræl'i Lurulirui við ao fylgja (sbr. G. gr. í Irumvurpi alþingis).

Viðvíkjandi umsjón agabólanna er því mest akvebið í 5. grein
frumvarpsins, ao öll vegabótaverk á þjlíO\eglllll skuli unnin eptir
uppboöl, og eimingis moo vissu skilyrði fyrir daglaun ; en eins og
sýslumaður er sjálfsagt laus vio umsjón vegabótanna , þar sem þær
em unnar ao uppboði, þar co það verður ao sanna með lögmætri
slwounargjiiro ;í sínum tíma, all verkið se óaofinnan lega af hendi
leyst eptir 15. grein frumvarpsins, eins er fyrlrsklpað í nlðurlugl 5.
greinar, að sýshunncur skuli taka rirelðanlegn menn til ilO hafa um-
sjón yfir verkinu, þegar llao el' unnið eptir dagluumuu,

Hábherramull virtist þVÍ, ilO störf þau, sem frumvarpið leggur
sýslumönnunum ií herðar ,io þjó'0yegina, hyorld;;e SYO erfið eða
flókin, a'0 þau se þeim nokkur ofætlun, ekki getur lmnn heldur ætl-
að, all þessi störf verði betur af hendi leyst, þó þau væri falin
hreppsncfndum, eins og al/língi hefir stlíngiú upp .í. IJao henr :l0
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vísu verið tilfært, a'b reynslan haft sýnt, ab sýslumenn haft liíng-
ao til litin kornið til leiður Hill vegabretur, lll) þeir hnfi átt ao hafa
Illilojún þeirra; en þe,soi annmarki hefir ellaust miklu fremur rót sína
í Þ \Í: In e óhaganlcgu vega!J(J{unulYl hefir verlö komio fyrir yfirhiit'-
HO, og einkanlegu vegabótaskylduuni éhcppilega nlöurjafn.ið, m eð þYÍ
\Cg;lbxtllr ,í lij()ll\egHIll hafa, eim og allrar vega bretur, lagzt :1 hina
elustöku hreppa, ef veglrulr liggja gegnUIll þá, Vt) b a.:,)i se þeir litlir
og LíUekir, og þar ao auki hefir skylduvinnunni verið llljiig ójafnt
ni0nrjafllilo ii hreppshria.

Sölllulei'(i" telur r.icherrann lú ,ík\lir6Un ao öllu leyti úþ<lrL\,
sem alþtngi stíug nr lllJIJ <i í 3. grein frumvarps slns, ao þegar þjúo-
YCgur liggi III ill i 2 sýslna, skuli 2 kosnir menn, hver IÍr sinni ~ÝSIll,
eig;\ fyrir Ir.un fund 1l10(),,~r ,í sýslunuitum til þess ilOkoma ser niður
.i, /:,;\(;\ vcgnbætur ,iú þurf :1 þeim yegi, hverja stefnt! þær skull
t.ika, og hveruig þeim skuli haga; því rriðherrnnum virðist. all lictta
allt liggi undir lÍi'~knro arntsius eptir ;iúur feingnull1 úlit:iskjiilull\ fr.í
S:;"lullliinll\!lll, sem þnr ao auki geta átt tal saman um nuiliö, ef
þörf gjörbt. Eins og áour CI' á víkið, vantar í þes:::! grein áhörc-
Ull um, hverjir kjlJSa skuli þessa menn, og hve margir þeir skuli
vera ; eins virðist svo, all úln örcull 51Í, sem þeir gjöra, ef þeilll kem-
lll' saman, ætti aö miunsta kosti ao leeinn undir úlit viðkornandn
S):~1t!1l1allJlS,þur cú 1t:\I111eptir 2:). grein hefir 11ll::,j(Jn og úbyrgo ii
\egal)(ít.l1lll í sýslunni. Eins CI' lIiclULtgs;ílniil'oullin í þessari 3. grein
í frumvarpl [ríngsins ekki som lieppnust, þar sem luin segir, að þcg-
;\1' \l'gllr liggi milli .unta, sJmli h.iöir .uutrnenuirnir koma Ser sam-
an, ll\í tr,ll\(,lega veröur gjiirt r.ið fyrir því, all amtmennlmlr muni
jafnan verða í því efni ,i sama máli, og geti þeir ekki kotuið Ser
saman, ycr(l\r ru.ilið ao koma undir úrskurð stjdrnnrr.ícsins.

[rar sem ;'í. grein í frumvarpi llíngsins f'yrirskrlfnr, ao hrepps-
nefudirnar skuli á7n.'ct)a, liverja vegi í hreppnum skuli lílíta þj60yegi
\)6 liverja .uikuvegl, þ;i el' þetta, eins og .ívlkið er árnr, bæbí ao
iillu leyti tÍn;Í]{Ywl\lt, því 6í'i:ur se,')t, ab hreppsnefndinni eimingis er
idlab ab l.era vpp tlppá.st.ín!7u, en nmtmanninum ao úheeða, en
llaf no ii11 kl er þao ekki ha;;'anlegt, ab hreppsnefndimar skuli gjöra
l)\ilíka llPJl,lsttíngu, .in þQ,;S ab sy-Iumaðurtnu se í verki með (sbr,
!:r:;:I: ,..".i',;ltllll;L!'.\Il'illn sk.il bera upp vio hlutaöeiguudu amnnann
l1pp;í~:rilli~tlr lH;lull;lnna(·).

f;alld;\,l:lllt ufallgl'cindll er ll<l0 skýlaust álit l'<1cl!erri\!l.5, ao ekki
:se Ú:j!<l'ca Lil ao falIa~t;Í upp.ísuiugn i11!lÍlIgíi ao stofna hrepps-
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ucfudir seritakleg,l fyrir þcuna starfa, :í meö.in almeunri sveitastjérn
verður ekki komlb ii, því :1 þann hátt mundi relta m.il verða ó-
þarflega Ilókio án nokkurra \ erulegra þarfa.

Viðvíkjnndl 2. acnlntriOinu, hvcruig greio:l skuli kostnaðinn, I);i
er áheciú í frumvarpi stjdruarlnnur, ao k(Btnao til llillb,íta og viö-
urhalds Ilj60Yega skuli greiða af hlutacuiganda amt3jafnaoarójóci, pil
þannig, nc kostnaðurinn verði ekki hærri en svo , aO hann megi
standast með niburjöfnun, sem ekki ;je hærri en 2 skild, ;i livert
Iausafj.írlunidrnö ; þessi .ikvörcnn val' byggb bæoi ci npp.ístúngu €m-
bænísnrannancfndarinnar, og líka ;Í því, ila menn húm ,ítta fyrir Ild
a(') ofþýngja l.msnfðuu. A (!lIliu("CflWIt .ittu þnr :i Illtjti eptirluiöís
\egab:rtlll' ao fara fram IllCO skylduvinnu, en hana .itt] ekki, clns
og Ú(,ttr, ao leysa af hendi :í þann h.itt, aa hver !itÍ:;bólldi lcg~';i til
I d.igsverk, heldur skyldu allir verkfa-rir karlmenn í hreppnum fr.í
18- 60 .ira Hra skyldir til a() leggja verk til, eptir því sem .í þ.í

skiptist, En er hrepp-brendur cöa meiri hluti þeirra kynni heldur
aa kjósa, ab einhver tækist ;í hendur vcgubæturnnr fyrir kaup, eöa
aö lllenn nu' i leigðir til þess, þ.í skyldl þao heimilt, og skyldi þá
hrepp:itjórinn jafna nlcur kostnuöinum :í þ.i sömu menn, sem skyldir
eru aa vlnna ao H'gabótulll, oz ab öbrn leyti þannig. ao húsb.indiuu
grclöi borgull fyrir biirn og víunulólk, sem er :1 helmill hans (sbr.
I Ci. gr. f frv.). Alþíngi hefir mí stlÍllgio upp :í, :\0 ut skylduvinna
skuli ha-tt», og ao gjiil,hllll til vcgabóta, bft~l:i [Jjtíheg;l og auka-
vega, skuli j:tfnil nícur ii alla verkfier» karlmellll Ir.i 18--GO úra,
þauulg aa þeir greici gjald, sein s.uusvarl luilfu ,lag';\crki eptir
verb!ag:i:;I,riÍ, og fyrir þetta fe, sem þanuig 1',1::;(, ug sem gjiirt er
r:io fyrir aa YCI'oa llluni aa III i II 113ta kosti (juno nl, :írleg;:, eiga allar
vogabætur aa fara fr.un.

Alþíug! heill' fært þá .ístæðu fyrir upp.ísningu sinni, aa f(j [1,10,
sem koma mundi inn eptir Irumvarpi stjórnmlnnur til kostuaðar ,ia
yegabætur :i þjóhegulll, mundi okkl hrökkva til, þvf varl.i mundi
fást meira en her um bil 1200 nl. á ;iri, on :1 hiun h,íginn væri
þall ógjiiranda ao Il!ng:ja un-ir á lausafðnu, síz t eins og nú stendur
á, þar sem tj:il'kLícinn hefir svo eytt fe IIla II Ila ,. þar við bætist, tl\)

gjaldio til amtsjafuaðarsjóðanna, sem bundið 58 \io tíundina, komi
I1ljiig ójafnt niöur, þar eo tíundin, einkum í sj.iurhrcppnnum og í
k.mpstiicunrnu, eingau veginn lagi sig eptir efnahag rnauna. 1):lr:í

•uuiti telur nlþíug! þohn gjaldstoflli, sem þat hefir :;híugio upp ;Í!

tll\O IiI gildis, aa hann S8 galnall í l.uidinu. <)~ iuurtcttur orcínu
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alab þjó'0arinnar, a'il hann se viss og :íkycMnn, og veki eingan efa
eva :ígreiníng um jöfnuð í niðurjöfuun gjaldsins.

þessi síbasta athugasemd, sem þíngio þannig hefir fært "em lÍ-

stæðu fyrir upp.isningu síuul, er a'il vísu ao því leyti rett, ao gjald-
stofn sá, sem stúnglö er upp á, ekki mun gefa tilefni til ágreinings
og sj:Hfræois; þar lÍ mót er langt frá þYÍ, ao þessi gjaldstofn inni-
haldi réttan jöfnuð í skylduvinnunni. Honum var a'il vísu Ira ldiö í
frumvarpi stjémarlnnar licað nukaceqina snerti, en þó var hann
hitinn koma þar fram eimíngis til vara. Aðalreglan var skyldu vinna,
og ef meiri hluti lllanna vildi heldur greica penínga, heldur en "inna.
skylduvinnu, var þa'il í alla stati eclilegt, a'il gjaldio þá Icgoist:í þá.
l'egal' skylduvinna þar ii mót er af numin, virblst all« einain ástæða.
til. ao setja verkfæra karlmenn sem gjaldstofn, c!\a einqauruju. leggja
:i karlmenn, sem eru milli 18 -- 60 .ira og verkfærír, það peninga-

gjald, sein þarf til vegabúta, því það liggnr þó í augum uppi, ao
matur, sem er sextugur e'ila meira, eoa 11Ia(lIl', sem ekki er verkfær,
eúa úmyudugur maður, 11\01't sem hann er karlmaður ýngri enn 18
ára, eða kona, geta npt eptir efnahag sínum vejið færari Hill að
greiða þetta umrædda peníngagjald, heldur en verkfær maður milli
18 og GO .ira, og sama getur líka átt heima hj;í ekkjum.

Eins og mí þessi gjaldstofn, sem alþtngi hefir stúngíð npp á,
þannig m.i :íIíta~t bæði rin.ittúrlogur, ójafn og tekinn af handa húfi,
eins verour upp.ístringa [iíngslns einnig í Þ\Í tilliti óhaganleg, no
samkvæmt henni feingi menu fast ákveðna peningaupphæð nm ;íri~ til
vegubrita, án tillits til þess, hvort lnin þetta úrio væri nauðsynleg, eta
hitt .irið nægileg; þaú virðist eðlilegra, að Líta gjöldin laga sig eptir
vegubdtunum, SOIll nauðsynlegnr ern, heldur en þvert ;i mót vega-
bæturnar eptir gjöldunum, því þá gæti farið svo, aö vegabætur. sem
i alla staði væri uauðsynlegar, yrði ógjöl'ðar "egna peningaskorts.
En einkum el' það aðalgallinn il uppristungu alþíngis, að væri Iarlð
eptir henni, hlyti ekk ert ao verðu úr greinarmun þeim, sem gjörbur
el' á þjóðcegwn og aukaoequm, sem]Jó er í alla staði eðlilegur,
og það því fremur sem ákvörðunin nm breidd "eganna, sem ætti a()
Hra helzta einkennið til a!\greiníngar ii þjóðvegum og nukavegnm,
er látill vera komin undir rilitl syslnmannsíns (sbr. frurnv. alþ. ll.
og 20. greinir). Ilvað þjóoregina snertir, þ:i hlýtur öllum amtsbú-
nm aú vera urnhugað um, ao þeir se hættir og þeim se "i~ haldið,
og því ;i kostnaður til þeirra <10 berast af jafnabarsjóðum amtanna;
þar ;Í IlJót er hinulll minni umdæmum, hreppunum einum umhugað
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um vegabætur og viðhald aukavegnnna , og þyí CI' þaú í alla stab!
eblllegt, ilÚ hreppsbúar annara fjarlægra hreppa í nmtinu se lausir
við að grclðn til þeirra.

þar sem alþíngi hefir talið þaú til gildi~ gjaldstofn! sínrnn, aú
hann He gamall ;í Ítilandi, og orðinn innrættur þj(íeil,ni, þ;i er þetta
ekki rett. Alþíngi hefir nl. ekki breytt hinni núrerandi sk!Jldu-
vinnu í penínga, því mí er skyldnv luna ekki greidd af öllum verk-
færum karlmönnum milli 18 og GO ;Íra, heldur :i þann hátt, aú
hver Inisbóndi, In-ort sem hann er ringur cta gamall, hraustur eða
heilsu veikur, leggur til eitt dagsverk og ekki fleiri; en alþíngi hefir
gjört tvennt ; íyrst hefir þao skapað s~J', aú skylduvinna værl kvöð
:i öllum verkfærum karlmönnum milli 18 og 60 .ira, og því næst
snúið þessari skylduvinnu í pcníngagjald. 1';\'0 virbist einnig vera
sprottið af einberulll mis-k ilníngi á ;íkYlircunllll\ 16. greinar í frum-
varpi stjórnarinnar, ao alþíngi hefir stúrigið upp ;í árninnztri uglu
um borgun kostnaðarins. Þíngiú hefir aa líkindum byggt ii þVÍ, að
jafnan skuli á ári hverju skilyrðislaust vera bnikaður upp vinnukrapt-
nr s.i, sem fæst samkvæmt 16. grein í frumvarpi stjórnarinnar, án
tillits til þess, hvort nauðsyn ber til eða ekki; en þetta er cingan
veginu þannig a~ skilja. Eptir 16. grein el' hver verkfær karlmað-
ur milli 18 og 60 ára skyldur til a(') vinna skylduvinnu, sem nauð-
synleg CI' til vegabóta ;i aukavegum í hreppnum, eptir því sem á
þá skiptist, þó þannig, 010 ekki se holmtað af neinum verkfærum
manni meir en eitt dagsverk árlega (~br. 24. grein); en það gefur
að skilja, ao, ef af hreppnum f æst meiri vinnnkraptur, en nauðsyn-
legnr er til vegubóta það :ír, þarf ekki ao nota hann allan, heldur
á þeim, sem afgángs verður þaú .ir, fyrst og fremst aa verja til a~
vinna skylduvinnu næsta ár. Hreppurhin getu]' þannig ao vísu
árlega helmtað dagsverk af hverjum hreppsbúa, sem skyldur er til
vinnu, en þess er ekki þörf, a~ allur vinnnkrapturlnn sltul! verba
brúkabur ;Í ári hverju,

Auk þess, sem her a'ð framan er tilfært ;Í IIHíti frumvarp! al-
þíngi", skal þess enn fremur getir, nú í mörgu tilliti verour erfitt
hrisbúnda, sem hefir marga vinnumenu. all greiða Iyrlrsklpab gjald
fyrir þá alla, þar sem honum mundi veita hægt að leggja til skyldu-
vinnu þn, sem þyrfti til vegabéta ví aukavegum, sömuleiðis er það
ekki r.íðlegt, að gjöld til þjóðvega og auka vega greiðist af hinum
sama 8jóoi nl. af þeim peningum, sem greiddir eru fyrir verkfæra
karlmenn fd 18 til GO ára. Elukanlega yrði þetta 5íoara ótækt, ef
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því yrN komið fyrir, eins og alþfugi hefir sningið upp ,í Í Ij. grein,
þYÍ þar eo sýslumannluum er þ.ir ætlao ao rikvcða, hverjar vegabæt-
ur skuli gjöra :í !\Ukanglllll, og mntmanninum, hverjar g:jiira skuli
:í þj.iövegum, yrði l)að sýlsurnaðurinn, sem fyrri tekur .ikvöröun, er
lieföi hj.í súr d'O yfir öllum sjlí'Oinnlll e'Oa meira IIIIlLt halló, SYO að
ekkert yrOi eptir, eL\ að minnsta kosti ekki na'gilegt. fe handa þj6o-
YCglllHlIll, sem þrí eiga ao giÍnga fyrir, og SYU fr,llllill'!ega sem taka
ætti upp:í~túIl611 alþíngi'3 til greina í þessu efni, )Tc.i þao (Íll111flýjan-
legt, ao setja ;íkYiircul1 um, eptir hverju hlutf'all i verja ætti hiuum
sameiginlega sjú'Oi til vegabóta ;Í hvurtuutve.; ..;;ja wgnlll.

Ilvuö rui þ:í spuruíngu snertir, hYCl'uig koma eigi fyrir sem

h:lg:\lllcg:lct þessu efni, \CreU1' );'. i ekki ueituð, aa l1aú vrcri sam-
kvamnst r8ttlli:l regluni ao Líta gjiild til jlj,íl"ycganna greiðast af
öllu nmtinu eea IÍr jafnacar~j(íei a III tsl IIS, eina og r;Íú er gjiirt fyrir
í Frumvarpi stjrirnnrinnar, en samkvæmt þYÍ sem alþíngi hefir tilfært
getur þao ao vísu verið vafasamt, einkanlega eptir því sem mí
stendur á Í Íslandi, hvort þao se haganlegt ao koma þessu uuili
fyrir á þenna h.itt, og því gæti verib :í:'ta:c;l til ao haga því á
;lora lciö, og þá einkanlega !Jilnnig, eins og þegar er vikið á í
,íMæoUllllll1 fyrir frumvarpi -tj.irniun.rr, og eins og ein af uppastung-
um [rehn, sem framkomu <Í þínginll, ao mestu leyti ftÍl' fram ií, nl. ii
bann h.irt, a'O nmtmcnulmlr 11\CI' Í sínu amti ,íhc(ii eptir upp.istúng-
um [r,í ~~'.,;lullliinnllnUIll (stjúrn.u'Iruruv. § 4), hversu mikiö hver sý:lla
skuli greiðu til þj<í'cY(~anlla, og ilÚ sÝ:ilulllacur (ef til vill mcö 2
mönnum, sem hana kveður til) sÍl'iln .iafnac·i sýslugj.rldinu niður á
hreppa sý:;lunnar, og skyldi þá hver hreppur greica sitt .ikveðna
tillag úr sveitarsjóði, en eiga ;!l"g,Íng no .untiuu, er einhver hreppur
þætrist hara oröib fyrir halla ar niöurjiifuun sýslu nuumsins.

En þar eo iill !Jc:lii ao[l'l'ú er llljiig crJio og flökin, og þar c'o
m.ilið mun verða ;Í ný lagt fyrir alþíngi, þykir þao réttast, einnig
hvað snertil' aofcl'oina til ao Lí riJ í kostn.ið til lljúo\<.';!;nnna, ao lMa
sitja við frumvarp stjrirunrhmar, en þ6, um leið og nuilið er lagt fyrir
,í IlÝ, ao geta þess, að stjórnin j:ítal', ilÚ pcnlng'anpphæli sú, som
fcing;ht eptir frumvarpi stj.irn.n-lnnar, lll. her UIll bil 1:200rl1., mundi
YCI'ca of lítil, uð stjórnin verður ao vera ,i m.ilí ulþíngis í því, no
þ:tO se (Ígjlirlegt, vegna hins b.ígbornn .ístands, sem nú :í ser stað
í landinu, ao leggja hærra gjald ii lansa íj.írhundruðin ; en (u)

stjórnlu hins vegar af iÍstæGlJlll þeim, som ao framan eru færðar, geti
ekki fallizt. ií upp.ístúngu alþíngls um grcic:;llllllcítanll. og þaú því
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SÍ0ur, sem ekki er annað Iyrirsj.ianlegt, en a'ð einmitt þeir menn,
sem hætta þótti búin ao ofþýugt mundi verða með ha-kkun í gjaldi
af lausafj.irhundruðunum, muni verða fyrir þessu gj;tldi, sein alþíllgi
hefir stúnglð upp :1, og að stjóruln 110i5 vcgn.i, Il\<\o lÍt;!jiildin til
þj!Í(')\cganna snertir, muní ekki verða Jlltítfallin þeirri tilhiigun, sem
110nt er ;Í í ;Í'itæclInulIl fyrir Iru mvu 1']>i stjérnarlnn.u, 06' sem Ilíng-

Illatur ~tr<\nd;\sÝdlu hefir fylgt í i.lhun verulegum atrioulIl í breyt-
íng'arathæci sína nr. 78.

1hao aukaoeqina .ihrrcrlr, er þao þar ;Í nuir .ilit stjúrnnrherr-

all', ao skilyrðislnu-t eigi ao stand., <Íhiig'gllo regla sti, sem sett el'
í IG. grein stjórn.uFrumvurpsins, því stjórnin Iær ekki seo betur, en
aa þao yr0i of þiíl1gb~crt í þessum erfiðu krfngum-tæöuu: landsins,

ao gjiira þao landsbúum, eins og illþÍngi hefir ot:ÍlIgio nrl> lÍ, ao ó-
umf1ýjanlegri skyldu, ao greiða ko,;tllil~inn til allra wgab6ta ekki að
eins á Ilj60H~gull1, heldur og :í auknvcgum, í peníuguru, þar sem
þeir þó samkvæmt .íkvörcununum í nefndri grein eiga kost :l að

gjöra þetta, þegar meiri hluti hreppsbænda æskir þess. þar sem
aa öcrn leyti CI' :;tlÍngio npp .i, a'O breyta orðuuum : )Jiirn og vinnu-
fólk" í "'Ylli og vlnnuurenu", :ílítur r.íbherrann, ac eiugin .istæða
~e til ao faHaM. á þetta, þ,lr co hin nefndu orðatiltrck! í frumvarpi
stj<Írnarinllar aa Iíkindum verða ekki missldlln, þar sem [Jar :í móti
orðln : ,,"Yllir og vinnumann" yirc,a-t ao vera of takmörkuð, mco því
húsbóndinn ;Í aa borga ekki cluúngis fyrir :;)'ni s íua, heldur og fyrir
barnabörn, og líka geta verið acrir karlmenn lÍ heimili hans, heldur
en vlnnumenn, t. a. m. luiskennarnr, skrlfurar, o. S, frv.

hlr sem alþíngi ií atuuin bóginn hefir fellt sumar ;ik\al'('alt:r
í frumvarpi stjóruarlnnur vegna þess, ao þær Ircumr ~e regitlgjiircir
og erindbrcglur til leicbeinÍngar ,it:, wgalJi1:tur, heldur en eiginlegar
laga<Ík\'arciluir, og ií lcinn bóginn ,,,tlíllgio upp ií nokkrum sm;í-
breyttugum í regIunnIll fyrir ycgah(ítnl1l1111, getI1\' ~tjtÍJ'IIin þess, a'O
[l'Ugreiníng "lí, sem þíngio hali gj;irt, :'8 eiilgall \ l'gi;m gjiil''O til hlít-
ar, og ac stjórnin hafi ekki heldur í þe"~ll tilliti Iuudið <Í.'itæ()ll til
ao falla~t ;Í upp.ístiiugu !lÍng,dn:i, Iia\' eU hinar .íminuztu rcglllgjiirc-
ir, sem tel.uar em Í Irumvnrplð, s.uukvremt þ\í sem .i ser st.ið í
wgatibldpunulll konringsríldsins, ekki geta vantað í Iagabo'Oio nema
bagi n\,\:,i aö, og stjúrnurhcrrunu er þess ;ilit" eptir IIpp:í"tlÍnguJIl

f'ni hinum kunnugustu og reyndustu III ii mill III í landinu, a'O eigi
vcgnbétam.ilið 1Í Í~landi ao komast í nokkurn Hg'inn þolnnlogt lag,
Jnegi eldd meo uokkrn m<Íti gjiira minni kröfur til vegabótauua,
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heldur en gjiirt er í frumvarpi því , sem lagt var fyrir þíllgic.
Breytíngur þær, sem þínglð hefir stúngio upp á 1\111 tímann, setu
aptur eru byggður :í upp.ísningu þíngóins \l1ll að setja hreppsnefnd-
ir, virðust ekki heldur tiltækilegar, þegar hreppsnefndir eru ekki
settar.

Forseti: Eg skal þ.í samkvæmt dag:ikdnni okýra þinginu frá
nokkrum af þeim bænarskr.im, sem til mín eru komnar, og vonast
eg til, ao tmr geti ol'cio teknar til umræcu ;Í morgun Id. ll.

2.

1. Bæuarskr.i IÍr Ísafjarðarsýslu um fiskivciðnr útlendra þjóða og
vörð móti þeim, "Hm þykkt ii almennum fundi ao Ísa-
firði og undirskrifuð af fundarstjóra.
úr Austur- Skaptaf'ellssýslu, uni sama efni (46 undir-
skrlptir).
IÍr Í:5a(jaroarsýslu 11m póstguungur til Vestummdæm-
Isins, samþykkt 1Í almennum fundi og undlrskrífuð af
fundarstjdra.
úr sömu sýslu fd sama fundi uru íj.írforræðí kirkna.
úr Austur-Skaptafcllssyslu um breytíng og nákvæm-
ari tukmiirkun 1Í J(ínsb. Rekab. kap. n., undirskrlfuð
af 41.

3.

5.

frá Su~:nr-l)íllgey.ianýsll\ IIIn ný svcltastjdrnarlög, sam-
in ,i frjálsum fundi og undirskrifuð af 19 mönnum.
IÍr Strandasýslu, \1111 löggiltan vcrzlunnrstað <10 SkeIja-
vík við Stcingríllls(jiiro, undirskrifuð it f 77.
úr Eyjafjarðarsýsln (Akureyri) með frumvarpi til bæj-
arstjórnarlaga á Akureyri (42 undirskriptir).
IÍr Húnuvatnssýslu (mc'O 2 tylgisk.) UIIl (j<irkláðanll,
niðurskurð, o. s, fr., með samtals 108 nöfnum.
IÍr Sllonr-l>íngeyjarsÝ:i11l uni sama efni, samin ;i frjáls-
\1111 fundi og undlrskrifuð af 17 mönnum,
IÍr Eyjafjarðursýslu (í ·1 lagi) nm sama efni mco 241
undírskript.
og unikvörtun IÍr Vestur-Skaptafellsýslu yfir, ao kostn-
aður við verbl milli Raug.irvalla - og Skaptafellssýslu
;Í Ijallabaki, 1857 og 1858, friist ekki greiddur IÍr
jafnnbarsjóðnum (182 nöfn undírskrifuð).

KonlÍngs{ulltl'úi: Eg held þó, samkvæmt því er 1Í01ll' hefir
verið UIlI talað, og að mestu leyti fylgt her íÍ þíngi ábm, ao það

Ii.

7.

8.

!).

10.

ll.

12.
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væri réttast, a~ einhver af þíugmönnum gjiirOi~t flutníngsmabur hverr-
ar bænarskr.iar lít af fyrir sig, og a~ þíngtð þar eptir ræddi nm,
hvort kjósa skuli nefna í mál þa~, er bænarskr.íln talar um, eða ekki.

Forseti: Eg verð :1~ .ílíta, ilÚ þeir þíngmenn, er hafa bænar-
skrárnar meðferbls og hafa afhent þær forseta, gjörist flutningsmenn
þeirra, en af Þ\'Í leiöir cingan veg inn, a~ þeir gjiiri hverja P;l bæn-
arskr.i aú sinni beinni uppastringu , e'Oa se þeim Í alla sta'Oi sam-
dóma.

Út af þessu spunnust nokkrar umræður, hvar <i meonl kon-
úngsfillltl'úi gat þess, a'O það hefði ei verið meiníng sín, ao kjósa
skyldi menn til þess a'O flytja bænarskr.irnnr, heldur sú, a'O einhver
af þfngmönnnm gjörðist flutníngsmaður þeirra; þa'iJ væri heldur eing-
an veginn sagt, a~ ~;Í, sem flytti cilia bænarskrá , eður bæri hana
fram á þínginu, vildi mæla fram með henni, og það hefði opt ;1'0111'

borið við her II þíngi, enda gfPti þá einhver annar teld'ð hana a'O
ser og mælt fram með henni, ef honum svo sýndbt.

SlÍ \'ar~ niðurstaðnn, a~ þínginu vlrtist svo eiga a'O fara, cins
og forseti mælti fyrir.

Forseti .íkvað fund til þess á morgun Id. 11, og kvaðst mundu
birta dagskr.i sem fyrst, og sagoi fundi slitið.

5. júlí - fjórði fundur.
Allir á fundi. Þíngb6kin fr.í Iyrrn fundi upp lesin og samþykkt.
Forseti: Ábur en geingi'O er til dagskrriar, vil eg leyfa Illel" ao

geta þess, a'ð settur sýslumaður, St. Thordersen, verður aú hætta ,it)
þíngshrlptlr vegna embættlsstöðu sinnar, og skal eg því leyfa mer,
eptir sanikomulagt við hinn hrittvirt» kOnlíngsfulltnía, al"! hetja
kand, Helga llelgasen til að taka sæti sem lnnnnþíngsskrifuri.

þar næst skal eg geta þess, að rg hef feingið tilkynníngn um,
að til formanns í nefndinni til aú íhuga Irumvarp til opins bref's
11m, <lb leggja skatt á túmthú« og óbyggða lóð í Rcyl.-jaril,·, er kos-
inn þíngmaður Reykjavíkurbæjar.

Samkvæmt dagskránni hefir hinn hæstvirti konúllgsf'ullt1'úi orðið,
Konúngsfulltrúi: Samkvæmt þVÍ, sem rá'ð er fyrir gjört í hinni

konúnglegu auglýsíngu til alþíngis, skal eg nú leyfa mer ab skýra
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hinu hcioraoa þíngi frá því, hvað ~tjóruin hdir af riÍðiú .ihra-mndl
póstgnungiun.illo :

Alþíngi 1855 sendi þcgnsnmloga brr-narskr.i, sein fól' því ;i not,
a'0 s;\llliú værl og lagt fyrir alþíngi frumvarp til laga eúa rcglugjii!'c-
nr UIll breytta tilhögun a p(),trerCIlI1I í Llandi.

En vegna þess p""tg:\Ilng1ll' ;i Llan Ili , eins og al)língi bendir til,
hljóta aú telngjast Í s.uub.nul ,j() p6,;tgaunguna III ill i Danmerkur og
Íslands, hlaut þessl ,;n~ari nauð-yulcga a'O kornast í kríng, lÍður en
samdar yrci lí\;yarcanir um breytíngu :í pú"tgallnglll1UIll í l.uidinu
sj.ílíu, og eins hlaut líður :1'0 vera gjiirt út um þar, að hve miklu
leyti p6.'itg:mngulll<Íl LI<1liti-; h.:tti fr.uuvcgls :1'0 lúta undir d.imsm.iln-

stj,írnilla, eta hvort hentugra )lidti, að I~ggja llað undir hina al-
mennu p,í:'tgaungu,tjlím alríklslns. 1'ar eð mí lítgjiirt er Ull! þessar
spurníngnr, með því komlð er á p(í,tgnungufcr'O milli Danmerknr og
Íolnnds mco fI'glulegri gllfu'kipoferc" Pg lj:íl'hags:ltjiJrnin Íbrefi 10.
okt. f', á. hefir ekki yiljao gefa sitt samþykkl til, aú :;tjlíl'l1 íslcuzkra
pó.~tgallllgullliÍla va-ri falin pI,dm:íla,;tj(íl'l1 ah-íkisins, þar eo ekki va-ri
líkindi til, ao luin ga'ti H'ríl; svo l;ll11!1Ug land-högum, seru þörf va-ri
á, mun ekkert Ir.unnr Hra þvf til fyrir"tii(:u. no tekið verði til end-
urb ótu þeirra í plí:'lgallngum,íli Llan(j,;, Bern beil:zt hefir verið. Í
því skyni mun þao at Iíkiudum Yer~a nauc:'ylllegt, ilÚ samin .'ill al-
veg ný }Jlí:'tgaunguli':g elur rcglugjiirú lIlll pó"tm1Í1 ;í Í,;!andi, þar
eö iill tilhögulI ;Í Í-L1I1cti er svo iÍiík því, sem ;Ístatt el' í Danmörku,

aa þilO væri "gjiiranda ao hcilllfcl'ril lllíotliig ll. marz 1851 til ís-
Iands. Aharcilnir þrcr, sem "etja þarf Ull! p6stgallllgulIlál á Ísl.uidi,
cm 5'0 oerstaklegar, all þao hefir ekki ))(ítt hagkvæmt, aú Líta semja
þær í stj fÍrna rr;í öiuu, sem I1fC'StUIl1 cingin ar,kipti hefir halt af pfÍ ..,t-
gaullgundli l.mdslns, en unl:ij(ín llesS hefir verlb falin amnnöunu n-
mn hverjum í sínu amti, cca stipt.uutmunnluum og landl'tígetanulll Í
HeykjaYíkj llal' it ofan iu.i sjá af úlit,;"kjii!ullI amtmannannn, sem Icit-
nú hefir YCrio <Ícur Ulll lJett:, dni, aa :ígreillíngllr ;( ser staG í ýms-
um verulegum atriðum um Þ'lll, hvernig l.oma eigi fyrir þessu m.ili,
einkum pú:'tgaungllnulH milli am tanna, og þvf m.í t,a'0 þyk]« reskl-
legt, ao þessum cmbn-ttl-uuönnuiu gefi:3t kostur lÍ, ac bera sig saman
Ull! þetta m.il og 1'[('(';1 mco ~0r atl'ioi þess, þetta \il'cbt hoz t geta
orciö :í þnun Idtt, ab nrl'n\l m.mnn eigi IlICÚ ser fund í Heyl;jadk,

og 8ll í henni amuncnnlrnlr, 1:\Jltlróge till 1\, o;~ einn matur, er altJíllgi
kýs, og þessir moun taki nuiliö til íhugunar, og semji þau frum-
yörp, sem þurfa þyklr. hl!' co mí p(Í~tgallngnr i Í8landi þar ao
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auki eru í nánasta sambandi og ldjúta aa vera í minnsta sambandi
við péstgaunguna milli Danmerkur og í~lallds, vereur nefndin cnn
fremur ao taka til íhugunar og gjöra upp.istúngu UUl, hYCl'Ilig koma
eigi hagnnleg.ist fyrir þessnrl sÍoarnci'!l(lll púotgaulIgu.

Samt er þao athugavert, ao þó fyrirkomulag :í póstgnuugum í
Íslandi 5e alveg sérstnklegt m.íl, bundið Yiú einkennilegt .isigkomu-
lag Íslands, og liggi því fyrir utan verkahrfng rfklsd.igslns, vereur

ckkl það sama sagt 1111) pó:;tgallngulla milli Danmerkur og Í"land~,
og því þykir þao r ettust, hvað formic, snertir, aa samin H'rci 2 ser-
stök frumvörp, annað um pústgaungurnar í landinu sj.ilfu, og hitt
Ulll pöstgnunguna milli Danmerkur og Ísland".

Samkvæmt framansiigou hafa stlptamtrnaðurlnn, amtmennirnir,
og landfógetinn feingio skipun fr.i stjórninni til aa koma saman í
nefnd her í Reykjavík ,ic lok þessa þíng3, ásamt einum manni, er
alþíngi kýs, til þess aa taka l!etta m;ÍI til yfirvegunar og semja um
það nauðsynleg Irumvdrp.

Eg skal þess YCgna samkvæmt skipun r;í(:hcrra drimsmalanna, í
href! G. lll;lÍ þ. á., bilja hinn h.íttvlrt» forseta aa gjöra þá r;Ío-;Wf-
1111, aa 11íngio geti v.rlio einn meolim, þann er bezt rna-ttl þykja til
fallinn, í !,;Í ofan uingcmu nefnd, og aa setja kosningu þessa með-
líms :í dagskr.ín» eluhvcm af cpthfylgjand! diigulIl, þegar þíngmcnn
hafa t ekið ser tilhlýcilegan umhugsunart íma,

Í hlnui kg]. <lllgl.ý.o;íngll til þessa árs alþíngb er því lleitio, :10
7wwínfI'fulltníi skuli ~l\ýra þ ínginn frá rístæðum þeim, livers vegna
stj-iminni hefir eigi þ,;tt tilta~]dll'gt eptir bænarskr.i alþíngis aa
gjöra SeyU,3ljiiro í K(Jrcllr-~\h'tla"Ý'illl ao abIYerzlllnarMao í Austfirð-
ínga fj,írcúngi í stað I>ld rjarcar.

Síe<\sta alþíngi sendi konúngl b.ennrskr.i s:lmlJyldda mco 18 at-
kvæðum gegn 2, nm, ao dt breyttug mætti ske í liiglllllUIll siglúrg-
al' og verzlun :í Í:ilalldi fd 15. apr. 1854, aa Sey0hljiircllf í XOl'cnr-
Múlasýslu yrði gjiirhu aa aoalYerzlullarslao í All:itIil'oíngaljórclÍngi
í stað Eskifjarðar. Til ~tU(níngi; þessari bænarskrá taldi þíngic" að
stjórnin fyrri í frumvarpi þYÍ, er lagt 'ar fyrir þj(íCfundinn 18j 1,
hefði ,ílitic Sey0blJiirú hentn~:1:itan til aðulknupstuðnr í Austurum-
dæminu, liverja melníngu þj60fulldllrinll abhylltist, og eins ríkisdagur-
inn í Dnrnuörku, l,;ínga0 til lög 15. apr. 1854 sniigglega gjörðu þá
breytíngu aa velja E:;ldfjiiro til aðalkaupstaðar í stað Seyðisfjarðar,
án þess alþingi væri spurt til rriða, að flestir þíngmenn 'æfi ,í þYÍ,
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aú sá munur væri iÍ E~kifiroi og Reyúi:;fll'ci, ao leloin inn ;Í Scyob-
(jiiro væri styttri og hættum inni eu leiðin inn ii Esklfjörb ; að vegur-
inn fr.i heraðiuu til Scyoi:;fjarcar .'iU styttri 0;; vatnalllinni en vegur-
inn til Eskifjnrbar; að ,i Seybbfirbi,je óhult og nægilegt kaupstabar-
stæði, er [Jar á rnúti vanti <Í Eskifirci, hval' luis þau, er þar eru, varla
se óhult fyrir snjól1.ículll cc,a skrióum ; og að ScycUjiirbnr ,i þeim
fáu árum, síðan hann varð liiggiltur verzlunarstaður, hafi aukizt svo
mikið, ao hann se orcinn ii undan Eskifirði, er þó hefir verið verz l-
unarstaður lllll l.ing.m tíma.

Út af þessari hænarskr.í þfngslns getur stjórnin þess fyrst, n'ð sú
breyting í verslun.rrlögunuui, er aljlíngi þallltig bciclst, í raun og
nm ekki leiöl til annars, en a'ð Sl'yGÍ:iljörcur í stað E"kHjarcar vort í

ákveðinn sem sú höfn :i Au-;ttjiirc'ulll, er útlendra þj<Íoa skip skuli hafna
sig á, ácur en þau megi sigla inn :í aðra Iöggilta verzluuarstaðí á,
Í~landi. hílík breytíng, er ekki getur orcio a'ð lögum, nema hún
se l1igo fyrir rfkisdaginn, mundi verba mjiig þýðíngarlftil, þar eo
b.íönr þær umræddu hafnir, sem eru her um bil :ílíka glícar, liggja

skammt hvor frá annari, &\0 11110 er lítil óhægo fyrir þau sklp, CI'

fara vilja til Sl'yoi~fjarCar, ac sigla f'yr~t irm á Eokifjiiro, enda hafa
líka mjög f.í útlend skip hínga'ð til siglt inn :i þessar hafnir. Astæ'ð-
ur þær, sem þingmaðurinn fr.í Norcur-Múlnsýslu Iærðl fram fyrir
breytíngunnl, virtu- t stjóru inní ekki Iullna-gar, einkum þar komings-
fulltníinn, er ;ÍourÍ mörg .ir hafci vorið ~ý~lultlacur í nefndri sýslu.
mótmælti [icirn. Ekki er heldur a'ð byggja :i atkvæönfjöld.uuuu í )10:35\1

m.ili, þar som flestir jlÍlIgmenn em alveg ókunnug ir lnnd-lngi, og
"01'0<\ því einungis að byggja .í sl.iguóiign þÍngmannsins úr kjördam-

inu, eins og þao líka virðist miður tiltækilegt, a'ð gjiira breytfngu .i
svo nýju luguboöi, sem nrzlnnarlögin eru, ;Í('ur en reynslan hefir
sýnt til hlítar, aö slík breytíng se öldungis nauðsynleg.

Að vísu er þao satt, ao stjórnin í frumvarplnu, sem lagt var
fyrir þjriofundiun 1851, tók þac fram, aú Seyðisfjörcur mundi aö
líkindum verða helzti verzlunarstat ur ;Í Austf] ii rhllll, en jafnframt var
það með berum orðum tekið fram sem galli ,iú þenna staö, ac þa/'

licorki væri caldetjárn. nl' heimil'. Í tJao skipti var ekki enn þ.í
áf'ormað ao gjöra út um það, á hverja höfn skip útlendra þjÓ'G.'L skyldu
fyrst koma í Múlas) slum, en þaú þlítti nauðsynlegt, ao leita ;tem
um það álita hlutabcigandl yflrvalda í Llaudi, og eins um þab, aö
hve miklu leyti sýslumanninum í Norður-Múlasýslu og heraðslæku-
inum ætti ati gjöra þao ati skyldu, að setjast ao ii Seybísflrði. Álit
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amtmannsins tók þa~ að vísu fram, ac, Scyoi~~j1jl'our mundi vera bet-
ur til fallinn, en Eskífjörbur, þó höfnin ií Eskifirði væri trygg, og

gG~ leið inn ii hana, en hvorki mundi sýslumann! þeim, sem mí er
þar, verða gjört að skyldu, ao setja~t all lÍ SC'yci,fll'(i, enda nerí hann
ðftis á það, og eins væri það í augum uppi, ,10 hann va-ri þar SYO

illa settur fyrir sýslubúa. að ógjöranda væri ao skylda hann til að
búa þar, og sama er ao segja um herac~lækninn.

Um sömu mundir kom bænarskrá til stjórnarinnar fr.í nokkrum
Innbriuni Suður-Mtilasýslu, um, að Eskífjörður yrði áhecilln sem sá
verzlunarstaðnr í Múlasýslum, er útlend skip fyrst skyldu sækja til,
og þar eo rfkísdagurínn, sem þ,í hafði feingíð verzlunarmrilið til um-
ræðu, lagðí mikla áherzlu á það, að lögreglustjúrt og læknir hefði

bristað á þessum verzlunnrstððum, varb þetta ,ístæcan til, að nefnd
sú, sem sett var í verzlunarmálinn, stakk upp lÍ, að Esklfjörcur, þar
sem sýslumallurinn í Suður-Múlasýslu býr, vorcí í löggjöflnni akveð-
inn sem aðalverslunarstaður fyrir Múlasýslur. A~ vísu er héraðs-
læknirinn ekki búsettur á Eskífirðí, en þar eo þar er heilbrlgðisnefnd,

sem læknirinn er líka í, virtist, að hiin mundi geta haft á hendi
rannsókn þá, sem talað er um í lögum 15. apr. 1854, § 4, þannig
ao kalla mætti til lækninn, ef þörf þætti.

Eins og stjórnin af því, sem aa framan er talið, ekki finnur
næga ástæðu til ao fallast á bænarskrá alþingis, eins virðíst henni,
að ástandið í Norður- og Austurumdæminu se nú svo komið, að ekki
geti verið umtalsefni, all koma fram þessari tilhi5gun. Pao yrðí nl.
öldúngís nauðsynlegt, ao serstaklega væri settur lögreglustjóri ;i Seyð-
isfirbi. En stofnun þessa embættis hlyti sjálftiagt að hafa í för mco
ser útgjöld, sem samkvæmt Plac. 24. nóv. 1856 yrði að borga af
jafnaðarsjóði amtsins. En til þess getur amtssjéðurínn eingan reginn

álitizt fær sökum þeirrar þúngu byrði, sem nú liggur á honum "egna
fjárHíðans, og sem út lítur fyrir að ekki muni svo bráðum af létta,

Forseti: Viðvíkjnndi því, sem hinn hæstvlrti lwnúngs(ulltrúi
gat um, áhrærandi pdstgnnngumalið, ao kjósa skyldi einn lllann lít'

þínginu í nefnd þá, sem það m:íl;i að hafa til meðferðar, þá skal
eg hafa það í huganum og ákveða nákvæmar, áður Ungt líður um,

kosníngu þessa manns ;i dagskránni, eptir samkomulagi \io komíngs-
fulltrúa.

Samkvæmt dagskr.ínni kemur þar næst til ínng éngsumræðu bæn-
arskrá úr Strandasýslu nm að löggilda Skeljav{k í Steingrímsfirði,
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til kauptúns, og sknl eg biðja skrifarana að afhenda þíngmanníuum
úr Strandasýslu bæuarskr.inn til flntníug:l .

.4. Einarsson : Eg álít hentugast, ao lesa upp ~.i;Ílfa bænar-
skr.ina, þar þao eigi tekur meiri tíma en ao skýra fr.í innihaldi hennar.

Ilænarskr.ilu er svo hitaudi :

» l)ó opio lJrM af El. Illa í 18Ci4 hafI gjört Iandsbúum á ein-
staka stöðum talsvert hægri verzlun, en á()ur var, sýnir reynslan þó,
.10 Iagabobí þessu er, eins og sjálfum hinum nýju verzlunarlögum, nokk-

110 ábótavant, þar þetta leyfi nær eins til kaupmanna þeirra, sem biia
:í Danmörku, ein" og þeirra, sein búa ;í Llandi, enda þó hinir, marg-
ir hverjir, Be Íslendíugum ekki eins hagfelldir í verzlun, eins og
Iausukaupmcnn, livort heldur þeir eru í Danmörku, eða öbrurn lönd-
um, en lausakaupmönnum er þlJ meinað ao verzla annarstaðar, en
á ldggildum höfnum, nema hvað þeir kunna ;~ogeta smeygt ser inn
:í felag með þeim, er leyfið tilheyrir, sem þeim þó getur verið énota-
legra, og eiga Þ\'Í bagra með ao keppa við aðra í verzluninni ; en
þó þessi annmarki se á lagaboðínu, hefir þó leitt það af því (auk ann-
ard hagnaðar), ao leyfi þetta sýnir, hvar eðlilegast er all verzlunar-
staðir sé, þVÍ ii éfrelsistímunum vorn þeir settir, þar sem miinnurn
sýndist henta st, af eluhverju atviki í þann og þann svipinn; þ:í var
úhægra að færa verzlunarstaðína ,i eptir; fyrir þessu höfum "er
Strandasýslubúar órækt dæmi, þar sem verzlunarstaður vor, Reykjar-
fjörður (Kúvíkur), er í norðnstn hreppi sýslunnar, BYO flestir þeir, er
þánga() eiga að sækja, eiga ekki skemmri sj.ilclð, en 6 vikur sj.ív-
ar; þo verbur þetta tilfinnanlegast, þegar skip koma ekki fyr en ;Í

slættl, vegna haf'ísa, sem ærið opt hefir vlð borið. Borbeyrarverzlun-
in getur þá ekki heldur bætt úr þessu, því eins kemur ísinn þar,
og þó skip kæmi þángao, þegar "or stutti sl.íttartíml væri byrjaður,
er þangað enn þá leingrl sjóvegur. en á Reykjaríjörb, en hestar of
friir til kaupstaðarferða. Af þessum orsökum létu menn ekki leingi
bíll a, ao fá kaupmenn til að vurzla á Stelngrfmsflrbl, þegar að fram-
an áminnzt opið bréf at' Hl. IIIaí 1854 var orðið kunnugt, og þykir
05:3 það hafa verið til mikils hagræðís undanfarin ár, einkum þar
hakallsaflínn er allt af a\l minnka á Gjögrl, síllan þilskip fjölga
annarstaðar, en þilskipualli hefir ekki getao þrifizt her á flóanum
til leingdar, "egna hafísa. t)ao getur eingum dnlizt, sem nokkurt
,it hefir á verzlun, a() Steingrfmsljörður er Lingtum betur settur, til
vcrzluuarstu \);If, en Rcykjarfjörbur, því auk sýslubúa hel' hafa margir
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sótt til Stelngrfrnsfjarðarverzlunar, bæði frá Barðastrandar- og Dala-
sýslum, sem eiga mikill styttr! veg, eu til Stykkishólms, Flatey jar,
eða Borðeyrar ; enda virbist nri Flateyjarverzlun ,i fallanda fæti, eind
og Reykjarfjarðarverzlun, sem er eins og léleg selstaða Hdlancsverzl-
unarinnar á Skagaströnd. þa~ eru því líkindi til, a~ ef löggilt
kauptún væri sett víð Stelngrfmsfjörð, ao þar muni dragast saman
tölu vero verslun í stað þess, sem Reykjarfjörður, Flatey og Skaga-
strönd, reyta sitt smáræðl hver til sín, og aðrir kaupmenn, er þáng-
ao sækja í felagi víð lausakaupmenn; það mælir líka fram rueð kaup-
túni vlð Steingrfrnsfjörð, að þar gæti veríð nokkrar vörubyrgðir á
vetrum, sem ómögulegt er a~ nálgast frá Reykjarftr'ði, þó til væri,
hvað sjaldan er, og væri ekki ólíklegt, all efnuðueru bændum ir ann-.
aðhvort stofnabí þar forðabúr (dell! er "YO nauðsynlegt, þar sem haf-
ísal' banna skipakomur fram eptir öllum sumrutu), eb tæki eluhvern
þann þ,~tt í verzluninni, að eitthvað væri Iatæklrngum til bjargar,
þegar hringursnauð ber ab, eind og nú er tilfellið, Ver álfmm því
nauðsynlegt, að Skeljavfk við Steingrfmsfjörð verði framvegis löggilt
kauptún, einkum ef mönnum þætti Isj.írvert, að veita öllum lausa-
kaupmönnum það verslunarleyfi, sem fastakaupmönnum er veitt í
ofannefndu opnu bréft af 19. maí 1854.

þao er því vor sameiginleg ó~k og bón, ao hið heíðraba al-
þíngi beri þá bæn upp fyrir hans hátign konúng vorn, að
Skeljavfk víð Steingrnusfjörb verði, sem fyrst skeð getur,
gjörð að löggildum verslunarstað, en til vara, vílji alþíngi
ekki fallast á þetta, þ,í, að öllum Iausakaupmönuum væri
veittur sami rettur til verslunar ,io Ísland, sem opið
bréf af 19. maí 1854 veitir fastakaupmönnum.

Ritað í Strandasýslu í maímánubí 185\.1".

Undir bænarskránni eru 77 undirskrlptlr, fleiri g,ítu ei skrifað
undir; því það voru eigi fleiri bú endur í þeim hrepp á þíngunum,
sem bænarskráin er samin f, en það, sem bænarskrain fer fram á,
er almennasti vilji í Strandasýslu. Eg skal jafnvel leyfa mer að
skírskota til hins hæstvírta lwnúngs{ulltrúaJ hvað þetta málefni á-
hrærir; því þó honum sjálfum se eigi kunnugur staðurinn, þekkti
formaður hans í amtmanns embættinu þar vel til, og eg er viss uni,
að hann velt vel, hvernig á stendur. Her eru einnig tveir menn á
þíngi, sem þekkja til og vita, hversu örougt er ao sækja varzlun í
Reykjarfjör'b; hinn heiðraði 5. konúngkjörni þíngrnaður, sem verið
hefir sýslumaður í Strandasýslu, er kunnugur þessu _ III,iIi. ~Icr
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er liku kunnugt um verzluulna ;í Ilcykjarfirci, og gæti gefl~ skýrslur
um þab her um bil síean 1:::()~3. Eg skal þvf ci oröleingja þetta,
en vona, ao nefnd vcrö! sett í mál [ictru,

I. Gíslason,' Eg skal leyfa mel' aG geta þC~3, að eg feg-
inn vil styðja a'O þVÍ, i\() bænarskr.i þessi fái framgiÍllg iÍ þínginu,
af því heita má, ab eiugin WI'ZlUll 5e II Flatey, nema hvað lausa-
kaupmaður Gram skýzt þángao sniigg\ast, og er pii optnst varnings-
laus, svo aö kalla. þar ,i móti geta bæði Strandasýsla, Barðastrand-
arsýsla og Dalasýslu haft gú'O not af verzlun lÍ Skeljavík, og væri
þa\) þVÍ mj ög hentugt.

II. 1>."1'. PJ'iðl'ilisson,' Eg fyrir mitt leyti get ekki neitað þd,
aa iuer þykja sm.ikcupstnðirnir her iI landi urigu margir, og \'er\)
aa álíta þaö skyldu þíngsins, fremur að styðja aö, að ella þii kaup-
staði, sem em, en ao bæta íleiruru \iú, sem aldrei getur neitt úr
orGio. Nú eru þega!' 2 verxlunarstaðir í Strandasýslu, og yrbí þeim
3. bætt viö, yr<:,i verxluniu þar llrí:<kipt, og er þ.i hætt ,it'l, ao hún
yröi æ'Oi-lítil ii hverjum staðnum. ~~ldjJkoll1an yr'Oi eins sein ,i
Skeljavík eins og Hcykjarljöro; ísinn mundi eins hamla henni ,i
h.iöutn stöGunum ; því að komist skip sökum hafísa eigi inn á Reykj-
arfjörð, komast þau eigi heldur inn <Í Skeljavík. Eg se þvf einga
ástæðu til ao fjlil;:,a kaupstíiðmn í Strundasýslu, og þa'O Þ'Í síður,

sem kaupmenn hafa leyfl til atl flytja varning inn á hverja vík, og
bændur þannig geta fcingiö vörur fluttar inn ,1 hina hentugustu staci,
Eg get eigi ~eo, ab mikil ;Í~Ueb s(J til, að Þíngit'l taki bænarsk-í
þessa til rneðf'erbar, og verö þYÍ ao mæla á móti nefnd.

B. ÞÓl'ðarson: Fyrir innbúa Barðastrandarsýslu, eins og
þá í Strandasýslu, er mjög hentugt, ab kaupstaður Ieingist lÍ Skelja-
vík j því mer er kunnugt um, ao Reykjartjarðarveralun mun mega
heita á fallanda fæti, og verzlunln í Flatey alveg fallin. Nú Í 2 ál'
hofir hún ekki önnur verlb, en ab þar hefir skotízt inn einn lausa-
kaupmaður með nokkuð lítið fyrir marga, og hafa Suðursýsluhúur
Barðastrandarsýslu haft þess lítil not, og orOio ao sækja verzlan ,i
Borðeyri eða Ísafjöro eöa Stykkishdlm, og eru miklir örðugleikar
þar við bundnir. Af tístæðum þessum mæli eg fram rueð, a'O nefnd
verði sett í malinu.

G. Brandsson: Mer heyrist, að menn nú se farnir að ræða
mál þetta, eins og fram væri komið í þVÍ nefudnr.ilit, en spursmalið
er eiuúngls , hvort m.ilið se þess vert, að nefnd verði sett til a'O
segja um það álit sitt. Eg fyrir mitt leyti er mí lÍ þeirri weill-
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íngu ; þ\ í þ6 Iiigin um frjálsu verzlunina se ekki gömul, þ:l hefir
sú raun á orðið, að hitt og þetta hefir verið að þeim fundið, þar á
meðal það, að lausnkaupmenn hefði ekki sama rett, sem fastakaup-
menn, einkum að því leyti, þar sem þeim er ekki leyft að verzla
nema á löggiltum !I öf'nII lll. Nii fcl' seinna nfðurlagsatriði bænarskrá-
arinnar fram á það, að þessu yerGi breytt, og þar sem það getur
snert hag allra landsbúa, þ,i vil eg fastlega mæla fram með, að nefnd
verði sett í m.illð, það er þ:l í hennar valdi, hvort hún samþykkir
annað eða bæði uppristringuntrlðin, eba breytir þeim, og svo getnr
þíngið á eptir gjört við málið, það sem því þykir tiltækilegast.

J. Iljaltalin : það, sem eg ætlaði að segja, var ao miklu leyti
það sama og þat, sem hinn helðrabí þíngmaður, sem seinast talaði,
sagði; því þ6 eg ekki ~8 :í þVÍ, ao fjölga eigi verzlunarstöðunum,
vil eg samt styðjn að þVÍ, að þeir se ;Í hinum hentugustu stöðum;
og vil eg því heldur, ab máli þes-u verði gefinn gaumur, þar þíng-
mennirnir úr Str:mdasý"ln og Barcac:trandarsýölll, sem vel þekkja til,
mæla fram mco því.

Jðu Sigurðsson frá Tnndrascli: þmgmnður sá, sem seinast tal-
aði, sagði her um bil það, sem eg vildi hafa sagt, og vil eg þVÍ

fremur, no því S8 gaumur gefinn, þar rg ;ílít llao nú mjög mark-
vert atriði í verzlunarlöguuurn, sérdellis þar co út lítur fyrir hjarg-
arskort manna ;Í milli; en al) pjöra verzluninní sem frj.ilsastan ac-
gánginu .i þá hentugustu statoí í fil01lli landsbyggbnrínnar sem miign-
legt er, hefi eg ætrú ríliti'O þnl) bezta bjargræðlsmeðnl fyrir Iandsbúa
yfir höfuð, og vil eg þvf mæla fram mco, ao nefnd verðl kosin í
m.ilið og það nái a'O koma til umræðu á þíngluu, og mun varla veita
af 5 manna nefnd.

P. Melsteð,' Eg vil elmingis Iryf:l Iller ao mæla fram með því,
al) nefnd verði kosin í máli þessu.

ií. Einarsson: Eg vil elnúngls lMa þá meiningu mína í Ij68i,
ao þjugmubur Reykjavíkur hafi mælt af ókunnnglclkn, en eigi i\1-
girni: þrí honum er ekki gjarnt til þ ess, En þao 5er hver maður,
ao þegar kaupsldp koma seint, er mun hægra ac sak]a eina 1,2 til
2 vikna sj.iar í knupstað, en ao sækja þángao 6 víkur sjóar. Og
til þess að kaupmenn geti fært bændum viimr inn á víkur, þurfa
þeir fyrst ao hafa þær til. Niinn var ekkert skip .í Reykjarfirðl, þegar
verzlun var byrjuð, og vörur mjög litlar, eins og venja er ii Reykj-
arfirti.

II. Jú'. Friðriksson,' Ætla vörurnar komi heldur á Skelja dk ('II
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Reykj,ufjijro? eða skip komi þángno fremur? Eg er reyndar ekki eins
kunnugur í Strandasýslu, og hinn helðruöi þíngmuður Strandasýslu,
en eg er þ6 nokkuð kunnugur, og hefi farið um nokkurn hluta hennar;
eg hefi og kornið ,i Roykjarfjörb, og þekki afstöbuna. Eg get ekki
set neinn hagnað af þessum hinum nýja verzlunarstað ; því að annað-
hvort er, ao verði nokkur verzlun ;Í Skeljavfk, þá verður öll verzl-
1In að herfa frá Reykjarflrði, og þá verða þeir, som mí búa í nánd við
Reykjarfjörð að sækja eins l.íngan \"eg til verzlunar á Skeljavík, og þeir,

sem búa í Steingrímsfirði, verða mí a\) sækja; svo a\) það verður eins
mikill óhagur fyrir suma, eins og þa'ð verður hagur fyrir hina, eða
þá, að eingin verour verzlunin á Skeljavík, og þá er Wggildíng
verslunarstaðar þar árángurslaus. Auk þess er það, að hinir einu,
er mundu sækja vcrzlun á Skeljavík, eru IÍr nokkrum hluta Stranda-
sýslu og 8,'0 sem úr tveimur hreppum úr Barðastrandarsýslu. Eg
verð því enn að vera fastur á því, a\) einga nefnd eigi að kjósa í
þessu máli.

G. Brandsson : Af því mer nú þykja umræðurnar nógu híngar,
skal eg leyfa mer að stínga upp ;i 5 manna nefnd, og skora því á
hinn háttvirta forseta, að láta gánga til atkvæða.

Komíngsfulltrúi,' Eg verð að styrkja mál þeirra þíngmanna,
sem mælt hafa fram með nefnd í þessu máli.

Forseti,' Eg verð að álíta nuil þetta nægilega rætt til Inng.íngs
og biðja þíngmenn a'O g,ínga til atkvæða um, hvort nefnd skuli kjósa
eður eigi.

Var þá afrá'Oio með 23 atkv., að kjdsa skyldi nefnd í málið ;
stakk einn þínginanna upp ,15 manna nefnd, aptur aðrir upp á 3
manna nefnd,

Var sföan geingi'O til atkvæða, og 3 manna nefnd samþykkt með
1fl atkvæðum gegn 12., og þessir kosnir í nefndina:

A:. Einarsson með 22 atkvæðum,
R. Pðrðarson með 10 atkvæðum,
I. Gíslason með 10 atkvæðum.

Var máli\) síðan afhent þíngmanninum úr Strandasýslu.
Forseti: þar næst kemur samkvæmt dagskránni til umræðu

bænarskrár iir Ísafjarbar-, Austur-Skaptafolls-, Norður-Múla-, og Snæ-
fellsnessýslum um fieldveiðar útlendra undir Íslandi og verudan gegn
því, Allar þessar bænarskrár eru að sönnu greinilegar, en þar eð
bænarskráin úr Snæfellsnessýslu virðlst yfirgripsmest, vil eg biðja hinn
heioraða þfngmann Snæfellínga að taka málið no iler til flntníngs.
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P. Jldstcð,' Eg skal þá með leyfi þíngsins lesa bæuurskr.ina
upp.

H. K. Friðriksson:
Á. Einarsson: þa'ð

að þegar bænarsknír hafa
jafnan verið lesin upp.

Voru þá einnig fleiri fyrir þVÍ, a'ð bænarskráin væri lesin upp,
og var hrin þ:i lesin. Hún er svo lá tandi:

Er ekki nóg, a'ð heyra IÍr henni efni'/) '?
hefir híngað til verið venja her á þingi,
kornið fralll um sama efni, hefir ein þeirra

"Öllum, sem a'ð nokkru þekkja til Snæfellsnessýslu, er þa'ð kunnugra
en frá þurfi að segja, að mestur hluti innbúa hennar h~fir atvinnu
sína af flskivelburn, og a'ð talsverður fjöldi sveitarbúa utan sýslu á
vetrum og vorum einnig stundar veiðar þessar Í þeim mörgu fiski-
verum, sem em á Snæfellsnesi. Þessl atvinnuvegur hefir nú um
nokkur ár ekki notið þeirrar verndar, sem nauðsynleg er, til þess
að hann hefði getað oJ'cio landsbúum til heillavænlegra nota, sem
með lögum vorum, einkum tilskipun I::l. júli 1787, er fyllilega heimiluð.

þao er því í fulltrausti þess, að hið heiðraða þíng gæti
hagsmuna og þarfa vorra, a'ð ver leyfum oss í nafni þVÍ nær allra
Snæfellsnessýslubria eptir á"kol'lln þeirra manna, er a'ð tilmælum
sam sýslu hú a vorra hafa 56tt fund að Stykkíshdlml í Þórslle~i
í dag, fyrst og fremst ao skýra frá, hvernig oss virðíst sá helztl
atvínnuvegnr Snæfellsnessýslubún, flskíveíðarnar, vera mjög SyO fyrir
borð bornar af útlenzkum skipum, er stunda fisklveibar "ia land vort,
og þar næst beiðumst af hinu heleraða alþíngi, a\) það skori alvar-
lega á stjórn vora, a'O hún geri þær r.iðstafanlr í þessu efni, sem
gæti stuðlað til þess, a'ð helzti atvinnuvegur Snrefcllsnessýslubtin, sem
eru fiskiveibarnar, aptur geti blórngvazt og orölð til hinna sönnu og
beztu nota.

Kú hin síðustu "or, einkum Cd byrjun aprflm.íuuðar og þáng-
a'O til í sí'ðari hluta maínuínaðar, hefir þao tí'ðkazt, að útlenzk fiski-
skip hafa sótt til þorskveiða á fiskimið "01'. Sro hafa þeir fjöl-
mennt á miðum vorum, ao á þessum tíma m.í opt sjá 30 til 50
í einu, og "eit það sðrhver, sem þekkir til fiskíveíða, hversu
mikinn skaða það gjiirir þorskveiðum þeim, sem stundaðar eru ti
hlítum. Serhycrt hinna ritlenzku skipa hefir 12 til 20 færi í sjó,
hinir íslenzku beitar ekkert færi útbyrðis, CI' þeir fiska mel) 16'ðUIII, eb
ao öðrum kosti 4 til G. I)a\) er sannreynt, ab þ;í veitt er á þilju-
skipum, fylgir fiskurinn skipunum, sem eru ci nokkurri hreif'íugu, en
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bann nemur þ:í ekki staðar lljá hátum vorum, sem halda kyrru
fyrir. Sj<Ín er ,-i(ig\! ríkari 111ll pal), al) Íslenzkir bátar opt ekki
verða varir yio fisk, þ6 ab útlcnz k flsklskip, sem ern í grennd, í
sama vetfringi dragi hríðnógnn fisk. þa'O er vandi hinna útlendu
fiskara víð Ísland, ilO leita landsins, og þegar þeir eru komnir á
flskimlð landsbúa , ao leggja færi í sjú, síðan með hægð a'b fara
fr.i Iaudínu út ii hin dýpri ílskimið, hvert landsbúar ekki leita.

þorslnuilln er lciðltamur i eöll sínu, hann fylgir beitnnni á
svo mörgum færum, leiðist áfram með skipinu, eins og í fylkingu,
eptir agni þVÍ, sem fyrir hann er lagt, og glampa þeim, sem í mar-
arbotni stendur af SYO mörgum færum. þi1 fiskur er á hin útlenzku
skip kominn og þau hörfa Ir.í landi, er hann slægður, og öllu raski
jufnúðum fleygt útbyrðis, er myndar svo sem feril, eptir hverjum
þorskurinn rennur fr:i landi.

þetta í samelníngu gjörir aa verkum, aa einginn fiskur stað-

næmist á fiskimiðum Snæfellsness á vordegi • þá hin útlenzku
fiskiskip sækja á mið vor. Vilr getum til fært mörg dæmi til,
a'O þ.i fiskur var kominn ,1 mill vor, og vel var farlð a'b fiskast ,í
b.ítum, þ,i hefir svo brugðið í brún ,ia komu hinna útlenzku
flsklskipa, aa eptir sókn þeirra ,í mið vor hefir á komizt arðlaus
vertíð, en þau haft nægan fisk ,í miðum þeim, sem liggja SYO

Língt fd landinu, ac, íslenzkir b.itar geta ei til þeirra sótt. Ver
höfum lýst þessu stuttlega til þess a'b gera skiljanlegt, hversu að
flsklvelðar útlendínga ,i miðum vorum eru skaðlegar. þeir, sem til
fiskiveiða þekkja, geta staðfest álit vort. A vorvertíðunum, mí her
sföustu ár, hefir aflaleysið ekki eínúngls hnekkt almennri velmegan
\'01' á meðal, en eillnig leitt til tilfinnanlegs bjargræðísskorts ; er það
hin fullkomnasta sönnun fyrir því, a\) "er eigi rístæðulnust fram-
berum óskir vorar um, ab útlendingum mætti ver'Oa bægt fr,í fiski-
miðum vorum. "er óskum þessa einnig af annari rístæðu, sem er
næsta rnlkilvæg, þd þa\') hefir við borið nllopt, og má sanna með
nægum vitnum, ef krafizt H'TCnr, ao ritlendingar þeir, sem þorsk-
vclðar hafa stundab :í miðum vorum, hara gjört spjdll bæði á veiðar-
færum og: \-eioi, er [iolr hafa meo færum eaa aunglum sínum orðið
Insrlr i fiokilóoUill landslni«, og þá er það hefir skeð, hafa útlending-
arnir opt og tí'Ol1111o,(-J:t ml-jafut drcinglyndí.

Ytir lnifum nú bæbí ::jnt og sannað, fyrir hversu mlklu tjóni
hinn hclztl atvinnuvegur Snæfellsnesbúa hefir orbið af yfirg,íngi 1Ít-
Icuzkr.i fiskiskip», er;Í hverri vnrvcrtíð stunda ólöglegar flsklveiðar
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,'i'ö land vort. þetta hefir or'ði'ð a'ð miklu tjóni, fjöldi manna hefir

þess vegna mátt sjií af þVÍ, sem þeir með þurftu ser til viðurværis,
og opt og einatt þess vegna mátt lfða neyð, enda þótt þeir á degi
hverjum, svo sem sómir gó'ðri sjómennsku, hafi vogað lífi og fjöri
sínu, til að stunda iðn sína. Yfirgángur ritlendfngnnna, a'ö veiða á
fiskimiðum vorum, og með athæfi sínu, SyO sem ver því lýst höf-
um, að leiða fískigaungur frá svæði þVÍ, er sækja má ií íslenzkum

bátum, er ei á lögum byggður, þar á meðal tilskip. 13. júni 1787,
og fleiri eldri lögum; en mí er kunnugt, að þessum lögum ei hefir
verið fram fylgt, mí nm lángan tíma, SYO sem vera skyldi. Yfirvöld-
um vorum hefir heldur ekki "erið gefið an það, sem við þurfti til fram-
kvæmda þeirra, er, til að bægja slíkum yfírgangl, ern nauðsynlegar.
Og þó a'ö mí se kominn sá áhngi meðal Snæfellsnesbiia, a() vernda
bjargræðisvegu þeirra, með því a() veita yfirvöldunum hjálp, til þess
með valdi a'ö framfylgja tllskip. 13. júní 1787, þií er þó auðvitað,
að slíkt ekki mundi geta orðið til þess alveg að tálma þeim yflrgangt,
sem yi'ö er hafður að öllu leyti, en elmingls yrði til þess að aptra
þeim einstöku fiskiskipum, er kynni að nást, að gjöra frekari yfir-
gáng, eptir að þau hafa veríb gjörð upptæk.

Af þessum ástæðum er það, a'ö ver, sem kosnir í nefnd til a'ö
rita bænarská um þetta, nú viljum leita hins heiðraca alþingis með
bæn þessari og áskoran vorri, fyrir hönd Snæfellsnesbria, er mætt
hafa eða eptir kosningum hafa látið menn fyrir sig mæta a~ fundi
þeim, er í dag var haldinn í ÞÓrsne.~i, og mælast til, aö það mætti
þóknast hinu helöraba alþíngí , að taka mál þetta til ítarlegrar um-

ræðu, og frambera þegnsamlegast fyrir hans hátign korninginn:
1., að eptirlelöis megi, með nýju lagaboði, verða reistar ram mar

skorður við því, að útlenzk skip sæld á fiskimið "or til

þess á þeim að stunda þorskveiðar.
2., a'ö þessu, og a'ö skemmdir eigi se gjörðar af út.lenzknm

fiskumm á velbarfærum Ielenzkra bata Ym Snæfellsnes, verði
varnað, ef því ei verður við komið iÍ hægara hátt, með því
að stjórn vor, á ári hverju, ekki síðar en Í byrjun apríl-
mánaðar á vorin, sendi herskip, hentugt. til, að hinum helzta
bjargræðlsvegi Snæfellsnesbúa og annara landsmanna, fiski-
veibunum, verði borgið á fullnægjanda hátt.

Á fundi a'6 Stykkishólmi í þórsnesi, 15. dagjúní 1859.

Á. Thorsteinson, Á. 6. Thorlacíus, S. Gudmundsson, S. JYíelsson,
sýsluma~ur. aclministrator. factor. forseti" .
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P. Melsteð: Eg ætla ekki ao tala fleira að sinni um þetta
mál, en eimíngis óska, ao nefnd verði kosin í málið.

J. Hja7talín: Eg efast með eingu móti um, að það se satt,
sem sagt er í þessari bænarskrá, en það er sannfæríng mín, að örð-
ugt muni að ráoa bót á, eða reisa skorour við því, sem kvartað er
yfir, því hvorki stjórninni ne alþíngi er auðið að reisa skorður vio
flsklvelðum útlendra á miðum vorum, en eg álít sj:ílf5agoa skyldu
þíngsins ao taka vel í málið, og vil eg leyfa mer að stínga upp á,
ao 7 manna nefnd verði kosin í það.

G. Brynjólfsson: Eg vero einnig mikillega að mæla fram með
nefnd í máli þessu. þVÍ er ver og miður, að Ísland hefir leingi ver-
ið og er að miklu leyti enn þá skoðað og haft eins og verstaða og
selstaða annara landa. Er oss öllum kunnugt, hversu verlð hefir og
er enn að mestu leyti um verslunina, að flestir kaupmenn vorir eru
í raun og veru ekki anna;') en aðkomandí verslunarmenn, sem ao

eins um stundarsakir hafa sett her tjöld sín, þó þeir se kallaðir J) ís-
lenzkir kaupmenn'"; og líkt finnst mer að miklu leyti vera aslgkom-
ið nm flskivelðar útlendra manna her vlð land. Í báðum málum má.

að líkindnm doa nokkra bót lí astandinu með lögum, en bezta ráo-
io mun þó ætíð verða, að gjöra sitt til að vekja kapp og áhuga
meðal landsbúa sjálfra; og vil eg því biðja þíngið, er það setur nefnd
í þessu máli, sem eg álít sjálfsagt, að lata ser ei síður vera annt
um að benda á það, sem að því mætti styðja, að velöískapur allur

og dugnaður manna ao sækja sjó gæti farið batnandi her í landi,
heldur en a 0 e ins ao hugsa um hitt, að bægja útlendum fiskimönn-
um frá landinu. Þykir mer mál þetta í stuttu máli svo mikilsvert,
ao eg vero líka að vera á þ~í, sem hinn konringkjörni þíngrnaður
áðan stakk upp á, að ekki veitti af 7 manna nefnd í það,

P. Sigurðsson: Eg vero ao vera bænarskrá þessari mjög með-
mæltur, því allir vita, hvílíkt tjón hinir útlendu fiskimenn gjöra lands-
mönnum; því það er staðreynt, að þar sem fiskur hefir áour verlð
kominn nógur á fiskimið vor her við Suðurland, hefir hann strax orðlð
tregur, þegar hin útlendu fiskiskip hafa komið 30 - 50 í flota og
lagt inn á rniðin, og hefir þá fiskírflð ætíð fario minnkandi; þeir
hafa einnig dregið fiskinn burtu með því á daginn að draga hann
inn undir landinu, en á næturnar fara út á rúmsjó til þess að gjöra
þar ao honum, og vil jeg því einnig mæla með nefnd í málinu.

Stefán Eiriksson : Sömu reynslu hafa menn í Austur-Skapta-
Iellssýslu. Þa'ð er alkunnugt, hversu míkið tjón landsmenn lí~a
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víð, a~ þessi útlenzki skipastólI sækir her undir landið. því úr
því þau eru komin' meðfram ströndum á Austur-Skaptafellssýslu,
sem er um þann tíma árs, að helzt er stunduð þar veiði á opnum
bátum, en úr því, segi eg, að skip þessi eru komin inn undir fiski-
mið "or, þá dregst allur afli í djúpið og ekki að hugsa að fá afla
úr því, og "ii eg því, að nefnd se kosin í malinu.

Br. Jónsson: Sama reynsla er og á orðin í Vestmannaeyjum,
eins og annarstaðar vlð landið, því þegar hin útlendu fiskiskip, sem
opt sjást í einu 60-80 að tölu, eru lögzt í kríngum eyjarnar, þykir
mönnum svo, sem öll aflavon se úti, með því þeir liggja á og ná-
lægt hinum beztu fiskimiðum og láta berast um þau af "indi og
straumi, og spilla þannig allri veiði fyrir Vestiuanneyíngum eins og
þeim Riíngælngum, er þar róa frá eyjunum, þar sem þeir, ekki all-
sjaldan liggja milli lands og eyja, innan um fiskiskip eyjamanna; verð
eg því einnig að álíta rnalíð mjög áriðanda og mæla fram með, að
nefnd se kosin Í það.

A. Ólafsson: Eg vil einnig mæla fram með nefnd í malínu,
því þó eg ekki hafi neina bænarskrá um þetta efni úr Borgarfjarð-
arsýslu, hafa kjósendur mínir samt beðið mig að mæla fram með
þessu máli, ef það kæmi til umræðu á þínginu. Sýnist mer og,
að þíngtð eigi því heldur að gefa því gaum, sem stjórnin hefir áð-
ur tekið vel í það, með því að senda híngað herskip til þess að hafa
gát á fiskiskipum útlendra manna. Borgfir'ðíngar hafa einnig sagt
mer, að þegar herskipið kom, hafi brugðið svo við, að öll fiskiskip-
in fóru út úr firðinum, og ef herskip kæmi, snemma á hverju vori, þá
mundi mikið batna, og þar eð stjórnin tók "el undir tillögur al-
þíngis 1857, þá er full ástæða til að halda, að hún muni gjöra það enn

M. Andresson: Eg vil geta þess, að þessar umkvartanír ekki
eru nýjar; þær eru gamlar, og er það ósk mín, að menn með öllu
móti reyni að bjarga þessum helzta og bezta atvinnuvegi landsmanna,
og vil eg því mæla fram með nefnd í málinu.

Forseti: þar eð einginn hefir mælt á móti nefnd, se eg eigi
þörf að leita atkvæða um það, hvort nefnd skuli kjósa eður eigi, en
þar eð bæði hefir verið sningið upp á 7 manna nefnd og 5 manna
nefnd, skal eg biðja, a~ þingmenn grelði atkvæði um þetta.

Var þá 5 manna nefnd samþykkt með 23 atkv., og í nefndina
kosnir þessir:

P. Melsteð með 17 atkv.
J. Hjaltalín með 16 ath.
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Stefán Eiríksson með 14 atkv.
G. Brynjólfsson mel) 13 ath.
P. Pétureson : mco 10 atkv.
Val' málið síðan afhent þíngmanni Snæfellínga.
Forseti : Samkvæmt dagskránni kemur þ;í næst til inng:íngs-

umræðu bænarskrá rir Ísafjarðarsýslu um fjáT(OTTá'O kirkna og um-
sjón með því. Eg skal biðja skrifarana a'ð afhenda hinum háttvirta
þingmanni Ísfircfnga bænarsknína til flutníngs,

Jón Siqurðsson frá Kaupmannah1ifn: Innihald bænarskrár þess-
arar er það, ab 11Iíu biður 11lll, a'ð 3 manna nefnd se sett í hverri
sókn til a'ð sjá um fjárforrá'ð kirkna og hafa umsjón me'ð því. Mál-
i'ð er ekki nýtt, heldur hefir það ,íour komið fyrir; það er einnig
mjög áríðan'Oa, því þó það se a'ð 'elns eitt atriði úr kirkjustjórninnl,
og mörg fleiri atriði hennar kunni að þurfa umbóta við, þá getur
þetta nuil orðið til þess að koma rekspöl á slíkar endurbætur, og
vil eg því stíuga upp á því, a'ð nefnd se kosin í málið.

B. ÞÓ1'ð'lI'Son: Víst ætla eg kírkjumalum, stjórn og meðferð
þeirra, vera í mörgu ábótavant í landi her bæði á andlegan og lík-
amlegan hátt, og alla þörf a'ð rá'ða því til lagfæríngar ; bænarskráin,

sem her ræðir um, snertir a'ð sönnu eina grein slíkra mrila, en sii
grein er ekki samt, þá að er gætt, svo lítil, þar sem um er a'ð gjöra
íj.irhald kirknanna ; eg hefi reynt það sjálfur, að kirkjur eru prestum
í þeirri grein þúng, og f'111l1U1l1 of þúng byrði, og met mállð þess
vert, a'ð því ge nú gaumur gefandi og nefnd í það kosin.

P. Petursson: Eg ætla a'ð leyfa mer að leiða athygli þing-
manna a'ð því, hvort það muni leiða til nokkurs verulegs gagns, að
setja nefnd í þetta mál. Bænarskráin hljóbar cinúngis um einstakt
atriði í klrkjustjórninnl. Málið hefir einnig fyr kornið fyrir, eins og
þíngmaour Ísfirðínga gat um, en hefir eigi enn þá oröið haganlega
r,l'(;io til lykta, og verður ei á þann hátt, sem bænarskráin fer fram
á, af ýmsum orsökum, sem þíngmenn sjálfir f,í se'ð, en ser í lagi
af því, a() þessir þrír umsjónarmenn, sem hrcnarskr.iln stingur upp á,
yrbi a'ð hafa umboðslaun ; því einginn getur tekizt slfkan starfa á
hendur fyrir ekki neitt. þa'ð er ii'ðru mali a'ð gegna, þó prestar hafi
þenna starfa kauplaust á hendi, því þeir njóta ágó'ðans. það er
sjálfsagt, a'ð það er mikill annmarki ,í þeirri tllhögnn, sem mí er,
að þegar prestar flytja frá einu brauði, missa þeir venjulega það, sem
þeir eiga til gól'Ja hjá klrkjnnnl. Stjórnin hefir stúngið upp á, að
hi'ð opinbera skyldi lána kirkjum re til byggínga þeirra. svo prestar
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eigi þyrfti þannig ao sitja í skaðanum, og sendi þessa uppástúngu
fyrir fám árum stlptsyflrvöldunum, en þau báru hana undir synodus
og reM hann frá að gjöra það að almennri regln, að lána skyldi
fe úr opinberum sjúOi til klrknabyggínga, en til þess, að einstöku
menn elmingis gæti átt kost lÍ því í elnstöku tilfellum, þegar stipts-
yfirvöldin mælti fram með því, þess bæri líka að gæta, að kirkjur
eru ýmsum skaða undirorpnar og geta opt fallið eptir friein ár. Málinu
hefir þannig verið hreift, en á annan hátt. Ef málefnið feingi fram-
gáng eptir uppasningnm synodusar og branðamatsnefndarínnar, þá
yrði því betur r;ÍlJið til lykta, en þó það feingi framgang, sem bæn-
arskráin fer fram á; þYÍ eins og eg hefi sagt, er það, sem í henni
er hreift, elmingls eitt einstakt atriði klrkjustjrirnarlnnar, og yrði eptir
upp.ístúngu bænarskr.iarinnar eitt einstakt atriði sveitastjórnarinnar,

og þannig tekið fyrir sig fram; því meðan sveitustjérnarmalinu eigi
er ráðið til lykta, geta menn eigi seo, hvort það á ,i'O eca getur far-
ið vel lí því, að fela 3 mönnum fjárforráb kirkna á hendur. Eg
er einnig hræddur um, eins og eg állan sagði, uð einginn mundi
vílju takast það á hendur launalaust ; því það er auðvitað, ab líka
þyrfti að setja veð fyrir eignum kirkjunnar. Ilpp.isningan er því laus,
þar hún virðist ekki ao standa í réttu sambandi "ib ásigkomulag
málsins. Og þó eg se því samdóma, ab annmarkar se nú á fjárfor-
ráðum kirkna, verð eg samt ab mæla á móti því, að nefnd se kosin
í þessu serstaklega atríbl, þar sem mörgum öðrum atriðum málsins,
sem eru enn þá meira áríðandi, ekki er hreift, 1. a. m. setníng staða,
o. s. frv., en til þess að ráða öllum þeim malefnum til lykta þarf
leingri tíma, en þtngíð hefir níð á að missa.

G. Brandsson: Eg ætla mali þessu væri fyrst hreift 1847 og
síðan 1849, og þar það nú enn þá hemur fyrir, sýnir það áhuga þjóð-
arinnar á malinu og virðíst þYÍ alþíngi ætti að gefa gaum þessari
ítrekuðu ósk landsmanna. En þar sem því se barið við, að launa
þyrfti þessari 3 Illanna nefnd starfa sinn, þá get eg eigi seð, hvers
vegna fremur þyrfti a\) launa þeim en hreppstjórum, sem eingin laun
hafa, eins og heldur ekki var gjört ráð fyrir launum í uppastring-
unum um sveitarstjrirn. Annað mál er það, að málið kann að vera
of snemma upp borið, meðan sveltarstjórnarruallð ekki er komið í
kring. En hvað veðsetníngu fyrir kirkju eignunum snertir, þá vil eg
spyrja: hver setur nú "eð fyrir þeim? Gjörir prestur, prófastur eða
biskup það? þó málinu yrði hreift mí, spillist það ekkí, úr því
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sem það er; því verður má ske vísað frá, en að mínu leyti vil eg
nefnd í rnalið .

.1. Petursson: þetta mál er eimíngis lítill partur hinnar al-
mennu kirkjustjórnar, og ef því væri nú rá~i~ til lykta, gæti það
síðan vel komið í bága víð hi~ almenna fyrirkomulag kirkjustjórn-
arínnar, og vil eg því mæla móti nefnd. Her víð bætist, a~ bæn-
arskráin fer fram á, að setja 3 manna nefnd til fjárforrá~a öllum
kirkjum, ekki að eins lenskirkjum presta, heldur líka bændakirkjum,
og fer þannig fram á, a~ svipta einstaka menn elgnárrétti þeirra, en
það er óverðugt þínginu, að setja niður nefnd til a~ íhuga, hvort
það ekki eigi að beiðast þess, að lagabrot se gjört á einstöku
mönnum.

P. Sigurðsson: Hinn 5. konringkjöml þíngma'ður sagðí margt af þVÍ;
er eg vildi hafa sagt, því eg óttast fyrir, að þetta komi í bága, eink-
um hvað privat- kirkjur snertir. Kirkjueigendurnir hafa nú sjálfir
umsjón eigna sinna launalaust. og væri hart fyrir þá, að launa öðr-
um mönnum fyrir fjárforrá~ síns eigin Ijrir. Kirkjueignarbændum
er mí og lagt á herbar óþarflegt útsvar af kírkjufð sínu, með að
þurfa a'ð borga prdföstum árlega skoðunargjörð af kirkjufð sínu, eða
eigin vasa, se kirkjan í skuld, jafnvel þó þessar árlegu skoðanir se
þýðíngarlausar og gagnslausar, eins og sýnir sig af því, a~ prestar
þeir, er byggja verða kirkjurnar, verða optast að lána kirkjunni sína
eigin fjármuni, og deyi hann svo eður burt flytji, þ,i missa erfíngjar
hans og hann sjálfur fe þetta; en er þetta ekki að kenna slakrí um-
sjón prófasta, sem einkum við hver prestaskipti ætti nákvæmlega a~
gæta þess, að jafnmikið álag væri gjört á kirkjuna, og hrörnun henn-
ar sambýbur ; en þegar sami prestur er leingi í brauðinu, ætti pró-
fastur að hafa nákvæma a'ðgæzlu á, fyrst, að sjó~ur kirkjunnar se
sem sparsamlegast meðhöndlaður, og sýnist hann ekki nægja til
byggíngar kirkjunni, þá að prestur setji "e~ í vlðböt, sem saman
lagt við sjó~ hennar nægi til byggíngarinnar. Þa~ er því einasta
af slöku eptirliti prófasts, að sá prestur, sem kemur að brauði því,
hvar gömul kirkja er, sem hann bráðum þarf að byggja, verður fyrir
öllum hallanurn, og til hvers eru þá þessar árlegu skoðunargjörðlr,
ef þær reynast ekki einasta ónýtar, heldur skaðlegar, að því leyti
að einstakir prestar verða fyrir halla, og kirkjurnar allar, með að
rýra sjóM sína til árlegra launa fyrir þessi pröfastsstörf ? Eg mæli
því móti nefnd í þessu máli.

II. G. Thordersen : Þa~ sýndist má ske ekki ólíklegt, að eg
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talaði í þessu nuill, þar sem um kirkjur er a~ ræða, en eg ætla a~
gjöra þa\') strax uppsk.ítt, að eg er samdóma hinum helbraða 5. kon-
úngkjörna þíngmanni og þíngmanni Rángvellínga, og mæli fastlega
móti nefnd, því það liggur í augum uppi, a~ prfvateígendur geta
lllenn þó ekki svipt fjárfomioum !ligna sinna, en nú hafa óeneficiarii
að nokkru leyti sama rett, og er því eingin astæða að setja þá und-
ir formyndara. SIÍ umsjón, sem híngað til hefir verið, er nægileg,
þar sem reikníngar kirkjufjárins eru gegnumgeingnir árlega af pró-
föstum og biskupi. Auk þessa standa sta'ðarhaldararnir í ábyrg'ð, ef
kirkjuna brestur eitthvað. Annab mál er það, a'ð gjöra kirkjumar
a'ð safnaðarklrkjuin, sem að öllu leyti se í ábyrgð og undir umsjón
safnaðanna; fallist menn á það, þá er öbru máli að gegna, því þá
hefði söfnuðurinn sjálfur rett til að setja nefnd, en þungað til verð
eg að vera mótfallinn nefnd í þessu máli.

G. Brandsson: Hinn 5. komíngkjörni þíngrnaður talaði um, að
bænarskraín lyti að því, a'ð fá lagaboð, sem svipti kirkjueigendur
retti sínum, og skal eg þá geta þess, a~ prívatkírkjuelgendur ekki
einúngls hafa rétt, heldur einnig skyldur, þar sem þeir ekki geta
losast við fjárforrá'ð kírknqnna og kostnað til þeirra, þó þeir fegnir
vildi.

J. Petursson: þa'ð er eðlíleg skylda þeirra sem kirkjueiganda,
að viðhalda kirkjunum í sómasamlegu standi, en bænarskráill fer
fram á, eins og eg hefi sagt, að svipta menn eígnarrettl sínum.

J. Sigurðs on frá Tandraseli : Mer virðist þingræðumar orðnar
of lángar. Her hafa lýst ser tvær meiníngar, sú önnur, að allt se
gott, eins og þao. er, en hin, að margt þurfi ab laga í kírkjustjérn-
inni, og er eg á því máli og að rnalíð se svo árfðanda, a'ð vert se
að kjósa nefnd í það, en þíngi'ð getur gjört svo mikíð, sem þab vill,
úr elgnarrðttl manna, og á víst fullan rett til a~ segja meiníngu sína
um þetta mál.

H. Jónsson: Mer er það mikið kært, að þurfa ekki a'ð taka
þ,itt í umræðum þessa máls, sem snertir mig og meðbræður mína
og yfirmenn; eg er samþykkur því, sem 3 hinir komíngkjörnu þíng-
menn og þíngma'ður Rángvellínga hafa nú sagt, og eg vona, a~
þíngmenn hafi af ræðum þeirra sannfærzt um, að ekki se tilefni til
að kjósa nefnd í málið.

H. K. Friðriksson: Mer finnst ræðurnar um þetta mál orðnar
of lángar, og reU eins og nefndarálit lægi fyrir þingmönnum, er þeir
ætti að ræða. Eg vero reyndar a~ mæla fram með því, að nefnd
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verði sett í málið, enda þótt bænarskráin fari fram á einstaklegt
atriði kirkjustjórnarinnar ; en það liggur í augum uppi, ab ef þíng-
i'ð tæki málið til meðferðar, gæti nefndin, og þíngi'ð á eptir, farið í
rnalið eptir sinni vild, og það gæti or'bi'O tilefni þess, að kirkjustjórn-
arm-ilið allt þokaðist eitt fet áfram, með því öllum ber saman um,
að kirkjustjórninni hth á landi se mjög ábótavant, og þurfi lagfær-
íngar vit. Eg er þess vegna á þVÍ, að nefnd se kosin Í málinu.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þa'ð eru að sönnu 12 ár,
síðan ab málinu var fyrst hreift, en því hefir lítið miðað áfram síðan,
Alþíngi fÍ a'O örfa hreifíngu þess eba ýta því áfram, og þetta er til-
gángur bænarekr.iarinnar; hún fer munar fram á eitt serstakt atriði,
en það getur gefið tilefni til þess a'ð hreifa við fleirum atriðum.
En þar sem sumir hafa ,·j\ja'ð skilja bænarskrtína þannig, a'ð hún

vilji svipta einstaka menn elgnarrett: þeirra, þ,í geta menn einúngis
feingið það út með því, að hanga í orðunum ; og þar sem sumir
hafa talað um, a'ð veð þyrfti að setja fyrir eignum kirkna og a'ð
borga þyrfti fyrir fj.irforraöín, þá má taka slíkt til greina, þegar mál-
ið kæmi til meðferbar á þínginu, en aðalatribíb er þetta, að kirkj-
ur f,íi betri Ij.irforr.ið og ao betur verði um þær seo og hirt en á'ður.

6. Jónsson: þó nefnd yrbí kosin Í málinu, þyrfti hún ekki

að rígbinda sig við bænarskrána, eins og hún er nú löguð. Eg játa
fyrir mig, að mer gebjaot hún ekki sem bezt. Á hina síðuna held
eg einginn geti neitað þVÍ, að F,tjórn kirknanna í fj<Írhaldslegu tilliti
hafi ab undanförnu í mörgu verið ábótavant, og þVÍ verð eg að
mæla fram með þVÍ, ab nefnd verði kosin í málinu.

P. Petursson: Eg vil að eins gjöra grein fyrir atkvæði mínu
og mótmæla fastlega því, sem þingmaður Myramanna hermdi ráng-
lega eptir IUer, a~ ekki væri ábótavant í kirkjustjdmínni, þVÍ allir
játa, að henni sé ábótavant, en í bænarskrana vantar allan grund-
'öll til þess ab byggja kirkjubót ofan á, og getur það ekki orðið
annað en halfverk a~ taka þannig einstök mál út úr heildinni. Ef
þingið tæki þessa bænarskrá til meðferðar, gæti að vísu hreifíng korn-
i'ð á nuillð, en eg treysti mer ekki til a~ segja, hvort sú hreifíng
yrði áfram eða aptur á bak.

I. Gíslason: Þa~ eru nokkur ár, síðan eg fðkk eignarumráð
kirkju, og lít eg svo á málið, að mer þykja tillögur hins 5. kon-
ringkjörna þíngmanne beztar, þar sem mer sýnist, a'ð eingum komi
"it reikuíugar kirknanna, nema eigendunum sjálfum, ef a'ð kirkjurn-
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ar einúngis eru í forsvaranlegu standi, og mæli eg því lÍ móti nefnd
hvað bændakirkjurnar áhrærir,

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg vildi leyfa mer a~ vekja
athygli hinna heiðruðu þingmanna, sem mælt hafa með nefnd í þessu
rmill, a~ því, hvort tíminn til a~ bera þa~ upp núna væri sem hent-
ugastur; þfngib er þegar búið a~ fá allmikið að starfa, og ekki ó-
líklegt, að nokkur merkileg mal komí fyrir enn þ;í, Nú er, eins og
allir vita, sveitnstjérnarmrílið í undirbúníngi hjá stjórninni, og menn
vona, eða að minnsta kosti eg vona, að þíngi~ herði á henni með
að fl§ta því sem mest. Mer hefir því dottíð í hug, h~·o,·tekki mundi
tlltækllegt, þegar búið er að hrinda sveitastjórn vorri í lag, að fela
hreppanefndunum tilsjón með meðferð á eignum kirknanna og Yi~-
haldi þeirra. Bænarskraln, sem upp var lesin fyrir skemmstu um þetta
mál, fer hvort sem er fram á það, að nefndir verði kosnar til þessa,
en Jller finnst slíkt með öllu ótiltækilegt, meðan sveltastjérnasmálið
ekki er korníð í kring. Af þessum astæðum verð eg á móti nefnd
í málinu.

Forseti: Eg verð nú að álíta mál þetta nægilega rætt til inn-
gángs, og vil því biðja þíngmenn að gánga til atkvæða um það, hvort
kjósa skuli nefnd.

Var síðan gelngíð til atkvæ'ða,en af því atkvæði urðu óljós, let
forseti gánga til atkvæða á ný með nafnakalli ; bað forseti þ:i að
segja j á, sem nefnd vildu, en hina nei.

já (sögðu): nei (sögðu):
Arnljótur Ólafsson. P. Melsíe'ð.
B. ÞÓr~arson. Br. Jónsson.
G. Brynjúlfsson. Á. Einarsson.
G. Brandsson. ll. Jónsson.
H. Kr. Friðriksson. H. G. Thordersen.
J. Hjaltalín. I. Gíslason.
Jón Sigurðsson frá Kaupmh, J. Petursson.
Jón Slgurðsson frá Tandraseli. J. Sigurðsson frá Gautlöndum.
M. Andrésson, P. Blgurðsson.
Ó. Jónsson.,
~t. Eiríksson.
S. Skúlason.

P. Petursson.
St. Jónsson.
V. Finsen.
ll. Jónassen.

Var þannig rnalíð fellt með 13 atkv. gegn 12.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur því næst til inngángs-
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umræðu bænarskr.í úr Ísaljarðarsýslu um auknar póstgaHnguI' í
'Vesturamtinu, Hinn h.íttvlrt! lwnúngs{ulltl'úi hcfir mí skýrt þíng-
inu fd, a'O setja skuli nefnd her í Reykjnvík, a'O afloknu þíngi, til
þess að semja ný pöstgaunguldg á Íslandi, og vil eg því leyfa
mer að stínga upp lÍ, livort ekki muni rettilst, a'O senda bænarskr.i
þessa til te'Orar nefndar.

Jón Sigurðson frá Kaupmannahöfn: Eg er anægbur mco, að
bænarskraín verði afhent nefndinni í póstgaungumálinu.

Konúngs(ttlltl'úi: Eg vil stínga upp ,í, að hinn hattvirtl for-
seti afhendi bænarskr.í þá, sem hth ræðir UIIl, þeim manni, CI' ii
sínum tíma verður kosinn af þinginu í nefnd þ,i, sem ræða lÍ póst-
gaungumalíð,

Forseti: l>cssa, sem hinn h.ittvlrtí honúngs(ulltrúi nú hreilbi,
skal cg gæta. - þá koma eptir dagskr.ínní 4 bænarskrár, úr Ey ja-
fjarðar-, Buðnr-þíngeyjar-, Húnavatns- og Snæfellsnes-sýsluru um (jár-
kláðann, niðttrslíurð, varnir og cerði og fleira. En þar eo bænar-
skráin úr Eyjafjarðarsýslu virðist a'O vera yfirgripsmest, en sú úr
Húnavatnssýslu yfirgripsminnst, þ\'í hún fer einúngis fram á niður-
skurð í Borgarfjarðarsýslu, þií vil eg fela hinum hefðraða þíngmanni
Eyfir'ðínga afl flytja m.illð,

St. Jónsson: Eg þarf ekki að geta þess, að málið er mjög lÍ-

ríðanda, þar sem það varðar líf og tímanlega velferð manna, og álít
eg, að bezt sð, að bænarskniin se lesin upp. Eg skal eínúngis geta
þess, ao bænarskráin el' samin, 1Í'Onr en mönnum var kunnugt það
fyrirkomulag á þessu nuili, sem nú er :i orðið, en samt þykir mer
líklegt, þegar á allt er lítlð, a'O þíngínn þyki nuílið SYO mikilsvert,

<t'b vert se ao kjósa nefnd í það, og eg vona einginn mótmæli því.
Eg ætla þá að leyfa mer að lesa bænarsknínu upp fyrir hinu heið-
raða þíngi.

Var þá bænarskráin upp lesin svo látandi :

"þYí mun einginn neita, a'O nú se orðin full reynd á því, ao
niðurskurður og fyrirskurður se híð eina riÍ'O, sem dugir til hlítar til
að útrýma og uppræta hinn útlenda fjárkláða. sem g eisað hefir í
nokkrum sýslum her II landi um undanfarin <Ír, því þó lækíngar á
stöku stöðum á fáeinum sauðkindum, þar sem bezt hefir heppnast
og mest alúð og arvelmí hefir verið víð höíð, og þegar yfirgnæfandi
föður hefir verið fyrir hendi, hafi tekizt svo vel, lI'O kláðinn hafi sig-
razt um stundarsakir, þá samt hefir hvergi, þar sem víð til vitum,
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orðið tryggt til leingdar með hellbrig'ðisástand fjárins, heldur hefir
fjársýkin út breiðst sveit úr sveit þrátt fyrir allar lækníngatilraunir, og
enda þó ær hafi verið álitnar allæknaðar, þ,í hefir sýkin kornið fram á
lömbunum ,í fyrsta vetri, sem sýnir fullkomlega, að það er ómögu-
legt að fá heilbrlgðan Ij.irstofn lÍt af læknuðu fe, svo þessi fj<Írilýld
hlýtur- ef fjárIækníngum er fram haldið - a~ liggja. í fena~innm ár
eptir ár, og þannig verða að innlendnm fj;írsjúkdómi, sem yrði
landi og lýð til émetanlegs tjóns og ey'ðileggíngar. þar á móti er
nú með niðurskurðí hins sýkta og grunaða fj;ír í Hrinavatnssýslu,
hvar hin sama útlenda fj,írkl;íoasýki hafðl n~~ a~ útbreiðast í marga
hreppa, briið algjörlega að útrýma henni - a~ menn ekki betur vita
-, og sannar það að fullu og öllu, að sýki þessi er útlend, en ekki,
eins og nokkrir hafa meint, innlend, sem brytist út her og hvar ;Í

einum stao eptir annan af almennum orsökum.
En þó nú með afar-tilkostnaði og mikilli fyrirhöfn se biiíð að

útrýma fjársýkinni úr Húnavatnssýslu, þ;í vofir hin sama hætta allt

af yfir, meðan fjársýkin er ekki að fullu upp rætt í Suðurarntinu, en
það væri hin mestu og hryggllegnstu b.ígíndí fyrir Norðurland, ef

fjársýkin flyttist þangað á ný, því það mundi, eptir því sem mí á
stendur, brtitt leiða af ser hringursneyð og mannfelli.

Oss virðist þess vegna öldúngis nauðsynlegt, að öllu fe í þeim
bygg~arlögum; hvar fj;írkhí'ðinn hefir gjört vart víð sig sunnanlands og
honum hefir ekki verið lÍt rýmt með lógnn fjárins, verði gjörsamlega
eytt með niðurskurði á næstkomanda hausti, því ver þykjumst eiga
fulla heimtingu lí, að ver séum Irílr fyrir áflÍsum hinnar útlendu
fjársýki frá Suðuramtlnu, hvar hún að sögn er í talsverðri hreiffngu,
en hvergi annarstaðar her á landi, það yer til vitum.

Skaðabætur fyrir haustskorio fe virðast ekki geta orðlð miklar,
en ef þær nokkrar yrði, mundi þær réttast telmar af þeim 30,000 rd.,
sem stjórnin kvað hafa útvegað til Ijárklaðalæknfnga.

Af framanskrifuðum ástæðum leyfum reI' oss a~ biðja hill heið-
raða alþíngi vort, að taka þetta mál til ítarlegrar yfirvegunar og koma
því til leiðar víð hans hátign kouúngínn, að hann fyrirskipi niður-

skurð næstkomanda haust ,i öllu sýktu og grunuðu sauOfe í Subur-
amtinu, enda þótt læknað virðist, móti sanngjörnu endurgjaldi af
þeim 30,000rd., sem útvegaðir eru til fj;irldá'ðalæknínga.

Eyjafjar'barsýslu, í maím,ínu'/)i 18fJ9".

(241 nafn).

St. Jónsson: Mönnum kann m,í ske a'ð þykja sumstaðar nokk-
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u'b freklega til or'0a tekið. Menn vita það, að opt hefir verið sagt,
að kl.ibínn se læknaður, en hann hefir komið upp aptur og aptur,
og er því hætt vill, þó nú se verlð að lækna, að ekki verði tryggt,
heldur beri að sama brunni, og þar nú fleiri bænarskntr eru komnar
fram, sem bæbí tala um varnir og fleira þar að .hitanda, vona eg,
ao þíngmenn set]! nefnd í malíð, sem segði álit sitt um, hvað til-
tækilegast væri og hættuminnst fyrir Norður- og Vesturland, ef það
fyrirkomulag, sem nú er gjört, ci hj.ílpar.

H. Kr. Friðriksson: Eg vero að nuitrnæla með öllu nefnd í
þessu máli, Þ\Í að, eins og þfngruenn vita, hefir komingur sjálfur í
auglýsíngunnt til alþingis mína, bls, 10, sagt, ao stjórnin hafi ei getað
fallizt á upp.istúngur alþíngis 1857, cn hafi, með því að neyta fram-
kvæmdarvaldsíns, leitazt \io ao gjöra hinar haganlegustu niðstafanir
til að lítrýma fjlírId:ioasýkinni. Hann hefir og þegar sent híngað

2 menn með umboðl sínu, til þess að gjöra allar þær dostafanir,
sem hentugar kynnl ao vera, til þessa. Ef alþingi því færi nú ao
fjatla um nuíllð, og kjósa nefnd í þVÍ, þ:i get eg eigi betur "eo, en
að það væri bein mótspyrna :i móti skýrum og ljósum orðum og
boðum konúngs vors, og eigi til annara, en að gjöra erindsrekum
þessum sem örðugast fyrir með framkvæmdina (heyr, heyr). Ef
nefnd væri kosin í malið, þii er eitt af tvennu, að annaðhvort yrði
erindsrekar þessir að bíb eptir tillögu III þíngsins, og á meðan gæti
þeir cingar niðstafanir gjört, því al) þeir gæti eigi vítað, hverjar
þessar tillögur yrði, og með því væri þá frestað framkvæmdlnni, og
spillt fyrir þeim tímanum til elnkls, og mjiig svo ÓYí5t, að þcir á
eptir gæti fallizt ;i tillögnr þíngsins, eða þá lÍ hinn bóginn, al) þeir
eigi biði eptir tillögum þíngslns, og færi fram sinni stefnu,' sem þeir
þegar hafa sett, og þá yrði það til þess, eins og eg sagði áoan, ao
gjöra þeim örðugra fyrir með framkvæmdina j því að þegar sveita-
menn frétta það, ao nuillð væri til meðferbar her á þínginu, og það
sökum þeirra bænarskraa, er allar fara meir eða minna fram á nið-
úrskurð, þá verða þeir einmitt tregari til þess, ao gjöra það með

alúð, sem þeir eiga að gjöra, og þeim er beðið. En lÍ hinn bóg-
inn tel eg það öldúngis víst, og er sannfærour um, að þessir er-
indsrekar gjöra allt, sem þeim er auðið, til þess að þetta mál f,ii
sem bezt afdrif. Eg ætla mer eigi í þetta skipti al) ræða neitt um
hin einstöku atríbl í bænarsknínum, hvort þau se rett eða ekki, því
það þykir mer eigi eiga Yi'b í þetta sinn. Eg verð að vera fastur
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:í því, að þessum bænarskním se ví,;;\;) til erlndsrcka komings í Ij.ír-
khíöamállnu.

Þ. Jðnassen : Eg verð að vera lí hinu sama máli og hinn
heiðraði alþínglsmaður Reykjavíkur, sem mí mælti, að þetta mál eigi
ekki a'ð taka í nefnd, en að sú meðferð se réttust, eptir því sem

nú er komið, a'ð hinn heiðrabi forseti afhendi bænarskrurnar þeim
mönnum, sem stjórnin hefir falið meðferð þessa mál", og her eru
staddir.

Eg verð því fremur að mæla fram með þessari meCfer'ð á bæn-
arskránum, sem þær g;ínga beinlínis í borhögg vill það, sem stjórnin
vill vera hita, þar sem þær halda fram niðurskurði, en hafna öllum
lækníngum, og þar sem eg enn fremur, eptir því sem eg gjöri mer
í hugarlund um skoðun lllanna her ,í málinu, álít það nokkurn veg-
inn víst, að ef farið JrN a'ð setja nefnd í malinu og ræða það her
á þínginu, mundi úrslit þess fara í sömu stefnu og bænarskrarnar,
og þar af leiddi aptur, a'ð stjórnin ekki gæti gefið tillögu III þíngsins
nokkurn gaum, og kalla eg það þá mikinn ábyrgðarhluta fyrir þíng-
ið, að hafa ,>ari'ð svo miklum tíma, og svo bungum umræðum, sem
vissulega her mundu eig" ser stall, til einkis gagns, og, ef til vill,
gj1irt þeim kominglegu nefndarmönnum örðugra fyrir a\') gegna köll-
un sinni.

Sv. Skúlason: Eg hefi all vísu einga bænarskrá meðferðis um
þetta mál, því eg gat ekki sökum vegaleysis og ófærlla borið mig
saman víð kjósendur mína; en eg el' samt boðinn af kjósendum mín-
um að mæla fram með því, og eg hefi sjálfur, og veit, að Norður-
og Austuramtsbriar hafa þann áhuga á þessu máli, að eg verð a~ á-
líta nefnd ómissandi; og það jafnvel þó rnalið mí se korníð í annað
horf, en þegar bænar skrárnar voru samdar, því þó málið se tekið til
meðferðar á þínginu, get eg eigi sell, að það geti tafið ella spillt fyrir
erindsrekum konungs, því það er ekki víst, a'ð nefndin komi í nokk-
urn bága við r.íðstafanlr erlndsrekanua. Eg vil ekki heldur en þíng-
maður Reykvíkínga fara ac tala um stefnu málslns, en vll að eins
mæla fastlega fram með nefnd í því,

Ó. ,Jónsson: þao var einúngis eitt í ræðu þíngmannsins fyrir
Reykjavík, sem eg felli míg vel víð, það nl., að menn eigi ekki mí
að fara a'ð tala um, hvort lækníngar eru mögulegar eður ekki. þao
hefir verið sagt, ao ef þíngið tæki málið til meðferðar, þ,í mundi
erindsrekum kornings verða gjört erfibara fyrir all ná því eptíræskta
augnamiði, lll. að útrýma khiðanum. Petta get eg mi ekki skllið ;
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þvert á móti hygg eg það hlyti a'ð "em þeim mjiig kært að heyra
tillögur þíngsins. Bænarskráin frá Húnavatnssýslu fer ekki fram á

algjör'ðan niðurskurð, heldur einúngis, að allt sýkt og grunað fe í
Borgarfjarðarsýslu verði skorið, ellegar, fáist það ekki, þá að þíngið
útvegi nægilega vörn móti því, að kláðinn flytjist aptur inn í Húna-
vatnssýslu frá Suðurnmtinu. þao er því aldeilis ekki víst, að nefnd-
in komist til þeirrar nlöurstððu, að biðja um algjörban niðurskurð.

J. Sigurðsson fní Tandraseli : þaa ge ingur hreint yfir mig, að nokk-
ur raust sú láti til sín heyra her í þínginu, er mótmæli því, að þetta
mál se Iyrirstöðulaust tekið til nefndal: og meðferðar. þa'ð mun þó öll-
um þíngheimi vera kunnugt, aa kl.íðamalið er það mál, sem líklegt
er aa öllum liggi rfkt í brjósti a'ð vandlega se rætt og meðhöndlað,
og líklegt CI', aa bæðl þínginu, nefnd þeirri, sem sett yrðí, og erinds-
rekum stjórnarinnar mætti vera umhugað, a'ð styðja hver annan með
a'ð koma ser saman á eitt rá'ð a'D útrýma tir landinu þessum háska,
sem í því er upp sprottínn ; það hafa verið svo tvískiptar meiníngar
um þetta mál, a'ð varla mun af veita, þó það se nú tekið til ítarlegrar
umræðu, og þykir mer því sjálfsagt, að setja umtals laust nefnd í því.

J. Hjaltalín : þa'ð er eðlilegt, þó þeir, sem hafa bænarskrár að
flytja, éski þess, a'ð þær fái sem fljótastan og beztan framgang, en
til þess er ekki í þessu máli hinn bezti vegur að taka þær til um-
ræðu ,í þínginu, en þar á móti miklð fljótara og betra að vísa þeim
til erlndsreka komings, því þíngræðurnar mundu verða lángar um þetta
mál; eg segi fyrir mitt leyti, a'ð mer mundi ei ætíð hægt að verða
stuttorður, en eg skyldi gjöra mer far um að tala eptir minni inni-
legri sannfæríngu og með þeirri stillíngu og bóglyndi, sem mer frek-
ast væri unnt; en það er sannfæríng mín, að vanséð se um, að ræð-
urnar hill' um geti haft góaar afleibíngar, en ,i hinn bóginn ber eg
hi'ð bezta traust til erindsreka konungsins, því eg, eins og aðrir,
treysti þíngmanni Ísfírðínga til alls hins bezta, og tel því víst, að
hann muni velja hin beztu úrræði, og því lílít eg réttast aa fá erinds-
rekum konungsins bænarskrárnar, sem þ,í munu hafa tillit til þeirra,
en nefnd álít eg ekki ráOIega.

B. Þórðarsson: Eg ætla mál þetta, sem varðar líf landsmanna,
mega nú hvorki verja !le sækja með ofurkappi, heldur eigi menn í
bróöcrnl aa semja um það. Nauðsynin í málinu er að uppræta úr
landinu, sem fyrst og bezt vero ur, fjárkláaann. Vilji stjórnarinnar
er í þessari grein samkvæmur vilja þjóðarinnar ; þenna vilja verður
ab sameina; svo MNr verbí á eitt sáttir um mebnlín til Iramkvæmd-
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anna, Til þessa verks ætla eg nefnd þurfa, og mæli eg því fyrir,
:to nefnd verbi sett.

Arnljótur Ólafswn: Ræður þíngruanna hafa sumar veríð með,
sumar móti því, að kosin se nefnd í þessu máli; sumir alíta, að nuilið
fái fljétastan framgáng, ef þVÍ se skotið til erindsrcka konungs í
kldðamalfnu ; en aðrir, ef það verour tekið til löglegra I' meðferðar her
á þíngi. Eg verð nú að álíta, al'l það se beint á móti 77. gr. í alþíngts-
tilskipuninni, aa skjóta þessu máll til yfirvalds, því þessi grein segir,
að eínúngis megi vísa einstakra manna bænarskram eða umkvörtunum
til stjórnarinnar eða yfírvaldanna, og eg vero al'l skoða erlndsreka
kornings í þessu m.íll sem yfirvöld. En málefni þetta er almennt, en
ekki kumlð fram frá einum einstökum manni, og verbur því ei \'is-
no til yfinalds,. heldur hlýtur ilO takast til löglegrar meðferbar :í
þínglnu ; og viroist JIIer þao einnig styðjast vio 4U. gr. í alþíngls-
tílsk., sem einmitt skírskotar til 77. gr. tilskipunarinnar, og því ó-
beinlínis sýnir, ao það einúngis se einstakra manna bónarbréf', sem
þíngið eigi að vísa til stjórnar og yfirvalds. En eg finn þörf á að
snria mer til kl.íðaruannanna, og skora eg því rí þingmann Ísfirðínga,

ao hann skýri þinginu frá áformi sínu og fyrirætlunum í þessu máli,
og vil eg einnlg leyfa mer ao skora á hinn hæstvírta konúngsfull-
trúa, ao skýra þinginu fr,í því, ef hann hefir nokkuð fr:í stjórninni
UIII úrslit þessa m.ils á síðasta þíngi.

P. Sigurðsson: Mig furðar á því, ac mritmæli skuli IWlUa fram
gegn þessu nuili Id þingmanna hálfu, því mál þetta liggur öllum
Íslendingum mjög á hjarta; mer vlrðíst því, ac þíngið ætti að at-

huga, hvort það ekki lllundi verða évinsælt, að bægja málinu frá
umræðu, og hvort það ekki mundi verða til þess ac rýra álit al-
þíngis, því eg er hræddur IIlll, ac margur yröl þá til ao segja, að
þingið væri óþarft, þegar það ekki vill skerast í slík mál ; eg verð
no biðja þíngmenn að athuga þetta, og leggjast allir á eitt með það,
ao sem bezt samstemma komi á í gegnum þínglð, og vona eg þá,
ac erlndsrekar komings og einkum sá maður, sem svo opt ao undan-
förnu hefir virt svo mildi" eindreginn þjöðvilja, reyni til ao sínu leyti,
og svo þingið hins vegar, ac fi.Í þ:i einíng í rnzil þetta, sem allir
álitu happasælasta í úrsliti þessa mikla vandræðamáls í tilliti til
velferðar þeirrar íslenzku þjóðar.

G. B1'yn;júlfsson: Mer finnst full ástæca tiI ao ræða þetta mikil-
væga mál II þíngi her og nauðsyn a'\) sleppa því eigi heldur nú í
þetta skipti, fyrst því einu sinni hefir verlð hreift í dag. En hitt CI'
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annað, hvort menn þurfa a~ binda sig svo við þær bænarskrar, sem
fram eru komnar, að menn ekki geti tekið nokkuð öðruvísi undir
málið, en þar er faríð fram 11; og finnst mer í því tilliti meira undir

þVÍ komlð, ab fyllilega se tekið tillit til andans í bænarskranni, heldur
en hinu, að menn rígbindi sig við orðín ein. Ept.ir því sem alkunn-
ugt er, er nú áelgkomulagíð í landinu svo, að kláðínn að eins lætur
til sín taka á Suðurlandínu, en hans gætir hvergi, ao heita má, í
hinum öðrum fjór'ðtíngulll landsins; mer finnst auðsætt, að þa~ er
aðalatriðið í ósk manna, hvað þessu máli víðvíkur, að traustar skoro-
ur verði Yio þVÍ reistar, ao kl.iðlnn ekki útbreiðist leingra, en
óumflýjanlegt er, hversu ós,íttir sem menn annars kunna ao vera
um aðferðina, og get eg ekki neitað þVÍ, a~ mer' finnst almenníngur
hafa fullan og gildan rett til að heimta slíkt. I>ao er gamalt og
gott sannmæli, að þ,í er þit.t í húfi, þegar hús nábúans brennur, og

fæ eg því ekki annað seo, en að menn hafi fulla heimtíngu á þVÍ,
ao vita sig og sitt svo tryggt, sem unnt el'; tek eg það því aptur
fram, ao það finnst mer aðalatriðið í málinu, og tilgángi bænarskrrinna
þá nægilega fullnægt að sinni, ef þíngio nú að eins Sel' um, að mál-
inu verði allur S11 gaumur gefinn, sem nauðsynlegt er. þao er óef-
uð ósk allra vor, að úrslitin á þessu vandaniall verði þó lí endan-
um þau, er hollust mega verða fyrir land og lýo; ver vitum og, að
mí eru af kenrings hendi komnir híngað tveir menn, er tilskipanir
eiga 11'0 gera um málið, og þá einkum sj;ílfsagt á Suðurlandl, og ef-

ast eg ei um, að þeir og muni finna til þess, hve nauðsynlegt er,
að hver og einn geri sitt til, að landsmenn megi verða svo tryggir
og óhultir um sinn hlut, sem auðið er. En með því a'O þeir einir,
nú sem stendur, hafa valdið til að skipa fyrir og það er auðsætt,
að hið fyrsta til al) tryggja menn er þó það, al) segja þeim hvað á-
formað er, þá finnst mer og í augum uppi, að það nú einnig að miklu
leyti hlýtur að vera á þeirra valdi, að umræða þessi fái góo og
sanngjörn endalok, ef þeir að eins vilja vera fúsir á al) skýra þíng-
inu frá, hvað þeir hafa af ráOið og hvernig þeir ætla al) al) fara í
khíbamallnu. Og af því nú svo vel vill til, al) annar hinna kon-
únglegu erindis reka einmitt líka er her viðstaddur á þínginu, sem
fulltrúi Isflrðíngn, þá þykir mer tilhlýðllegast , <ll)ur en leingra er
fari'D út í mrilið, al) skora nú á þenna mann, sem öllum Íslendíng-
um þess utan er kunnur al) svo miklu göðu og hinu allrabezta, að
skýra nú þínginu fyrst og fremst frli því, sem þeir erindisrekarnir
hafa í r.íðum að gjöra í málinu. þal), sem mönnum er og verður
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að vera umhugað um, er það, a~ menn viti sig óhulta um, a~ kláð-
inn útbreiðíst ei meira en óumflýjanlegt er, og fyrir það verður
varla girt nema með fö~tum og víssum vöröum, og abalatrföíð er

því, hvort þ,i skuli halda eður ei; verðlrnir eru eins ómissandi, hvort

sem lækna skal eða skera niður, og eg er sannfærður UIlI, að það
væri mönnum mikil tryggíng, ef þeir að eins vissl, a~ sú væri einn-
ig skoðun erindisrekanna, og ao sú vissa mundi þá einnig verða til
a'{>koma þeirri stiIlíngu og sattgtrnl til leiðar, sem er svo nauðsyn-
leg í meðferð þessa máls, og þíngmenn vfst ei óska SÍClUf að vlð
verði höfð, en hinir konúnglegu erindlsrekar. Ítreka eg því enn
beiðni mína til hins ágæta þingmanns Ísfirðinga og er fastur lí því,
II~ þíngmenn verði að heyra skýrslur hans, ;íonr en þeir álykta
nokkuð um hi~ mikllvæga uuíl, er her mí ræðir um í fyrsta sinni
Ii þessu þíngi.

ll. Jónsson: Þa~ gleður mig - og, eg vona, alla þíngmenn
-, að annar af eríndsrekum konúngs í vandamáli þessu er sá mað-
ur, sem þjéðln hefir borið, og ber víst enn það mesta traust til.
Þa~ er mikils vert, að þíngið, og hver einstakur þíngmabur á kost
á að tala vm hann um málið og skýra honum frá áliti sínu, óskum
og astæðum. Eg efast ekki um, nð hann mundi taka allt þvílíkt
til greina, og eg get fmyndað mer, að þetta gæti borlð heillaríka
ávexti fyrir afdrif malsins. En með þessu er þó ekki fullnægt sann-
gjörnum kröfum Iandsbiia ; þeir óska, sem vonlegt er, að vita, hvað
fulltrúar þeirra hafa lagt til mála; og það fá þeir því að eins að
vita, a'b rnalíð se rætt á þíngi. það er líka óneitanlegt, að í máli
þessu standa tveir flokkar hvor á móti öðrum, svo eg er hræddur
lll,!!, að það yrbl ekki ræt.t og skýrt rueð eins mikilli rósemi og still-
íngu - með eins sannfærandi röksemdum hliðdrægníslaust, þó þíng-
menn einstakir eða í flokkum ætti utanþíngs tal um það víð erinds-
reka konungs, eins og ef nefnd yrði kosin, þar sem a~ líkindum yrðí
menn úr b.íðum flokkum; og því "ero eg at mæla með því, a~ nefnd
verði kosin.

JónSigU1'ðsson frá Kaupmannah.: Sökum þess að fleiri hafa skorað
á mig, vil eg leyfa mer að tala fáein orð. þeir menn, sem konung-
ur vor hefir kosið til erlndsreka sinna í þessu múli, eru fyrst fyrir
3 vikum komnir til landsins, og á svo stuttum tíma er eigi hægt
at sj;i eða segja fyrir endalok málsins, Ekki er okkur heldur hægt
að gefa nein viss og areibanleg loforð, og því síður sem tálmanir
koma úr ýmsuni áttum. Stefna sti, sem vi~ höfum tekið, er bæði
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samkvæm hinu konúnglegu erindisbrefi okkar, og vísindalegri SkOD-
un og reynslu annara þjéðn. Alstaðar höfum við snúið okkur til yfir-
"aldanna og beðið um aðstoð þeirra, til þess að boðun íjrírins fari
fram í vor og verðir verði settir, svo sýkin eigi ritbreiblst. Við
höfum einkanlega sðrlegar gætur á takmörkunulll milli hinna sýktu
og ósýktu pláss anna og höfum lagt fyrir, a'b settir verði tryggir
verðir hj.i hverjum þeim, sem hefir sjúkt fe. Þegar böðín fram fara,

"iljum við, aD abgrelnt se hið sjúka fe frá því heilbrigða, svo því
se ein gin hætta búin; til læknínga hins sjúka lJáI' verða látin af
hendi gefins meðnl, og til aðstoðar læknunum verba teknir hinir dug-
legustu menn, og ekkert til sparað til tryggíngar því, að allt fari sem
bezt fram. Erindsrekamlr geta eigi sj.ilfír verið alstabar, en bændur,
sem mest eiga í lnifi, verða sj.ílfir að styrkja að allri tryggíngu sem
bezt og sjá um, að hún komi að haldi. þeir verða sjálfir aD styðja
að því, því annars verður það að eingum notum. það er næsta eptir-
tektavert fyrir þíngið, að bænarskrár þessar eru allar samdar, aður
en erindsrekarnír voru útnefndir af konúngl, eða áður en menn þekktu
þær ráðstafanir, sem nú eru gjörðar, og er þetta bendíng UIlI, að menn
eiga eigi að líta til bænarskránna sjálfra, eða þess, sem þær fara fram
<l, heldur hafa það eina fyrir mark og mið, að styðja að því á allan
veg, að múlefnið sjálft f;ii hin gagnlegnstu úrslit. þa'b er æfinlega
bæði ábyrgðatlítið og vandalíttð fyrir þíngmenn, að fylgia öllum mein-
íngum kjósenda sinna, en það er vandamelra, að fylgja a'b eins hin-
UII1 góðu meiníngum þeirra og tillögum. Vera kann, a'b þessi

ræba mín þyki 6þjóDleg, en það verbur svo a'b vera, og þ6 þingmenn
se á öðru máli en eg, "ii eg ekki tortryggja hinn góða tilgang þeirra.
Her m;i í þessu máli eigi byggja ,í öðru en reynslunni, og má eigi
telja annað sannað, en það, sem sannað er. Aðalagrelníngurlnn er um
það, eins og allir vita, hvort affarabetra verði til að eyða kldðanum,
niðurskurður eða lækníngar, en allir verða þ6 ab játa, að með niður-
skurðinum eyða menn fj árstofninum ; hið skorna fe verður eigi aptur
Iífgað, en se fe'b læknað, þá hefi eg það, sem eg hefi, og get haldið
stofninum lifandi. Eg verð að biðja þínglð fyrirgefningar á þYÍ, að
eg fer svo lángt lít í þetta m.íl ; en ef alþíngi tæki þessar bænar-
skrár til meðferbar og kysi nefnd í málinu, þá lýsti þínglð þar með
yfir, að það heidi fast við niðurskurðarstefnuna (nei, nei). En með því
að taka niðurskurðarstefnuna og halda fast YiDhana spillir þínglð öllu
málinu frá rótum, örvar nýjar sundrúngar og öetrðlr, sem á endan-
um mundi lenda í nlðurskurði, en s,í niðurskurður yrðí miklu hættu-
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legri en sá fyrri. Sá tími, sem vari~ væri til þess að kjósa nefnd í þetta
mal og ræða það á þfngl, væri brúkabur alveg til ónýti,;. Eg verð því

að álíta, að réttara hefði verið og betra, að okkur hefði verið feingnar
þessar bænarskrár í hendur, og þall álít eg réttast enn, ekki af því að mig

lán3i til að fá þær, heldur af því það sýnist liggja beinast við, og þetta
hefði verið álit mitt, þó eg hefði ekki verill öðru vísi við rnalið rið-
inn, heldur en hver annar þíngrnnður. Nú stendur til, að eg ferðist
upp til héraða, en bráðum mun eg komu aptur, og get eg þ:i skýrt
þíngrnönnunnm fd, hvað gjörtst og hvernig við horfir, og get þá
miklu betur átt samtal við þá, og samið víð þá annaðhvort á
fundi, eða öðruvísl, ef hentugra þætti, heldur en þó nefnd verði
kosin; En þa~ er auðraðlð, a~ þeirri stefnu verður haldið, sem
þegar er byrjað á. En þó m;ilill verði tekið fyrir lÍ þínginu og rætt
þar, geta umræðurnar eigi orðið annað en upptugga ar því, sem liður
hefir verið sagt í þessu máli. En ef þíngi\'J eigi verður lÍ okkar máli,
getur það eigi annað en orðið til ills eins og mrilinu til splllíngar,
þar sem hlaupafréttir um það hljóta að vekja nýjan efa út um land-
ið og spilla fyrir okkur, svo landsmenn eigi taki okkur og tillögum
okkar og raðstöfunum með þeim ljúfleika, sem skyldi; þannig hlýtur
það all verða happasælnm framkvæmdum læknínganna til fyrirstöðu,
ef þfngið ræður af, að kjósa nefnd í málið.

G. Brandsson: Í tilefni af því, sem þíngmaður Ísfirðinga nú

sagðí, vil eg ráða þínginu til a\'J "l;i því á frest að kjósa nefnd í mál-
inu að sinni; það má altend kjósa hana síðar.

I. Gíslason: Þa\'J sitnr ekki á mer, að vera með lángar tölnr,
enda er þeirra her sfzt vant, en eg vildi geta þess, að eg álít vafa-
lausa skyldu þíngsins ao kjósa nefnd f málinu, vegna þess að það
verður að hafa tillit til "ilja héraðsbúa. En ef alþíngi vísar m.ilínu
til baka, er hætt við, all það mlssí það traust landsmanna, sem því
miður ekki er mikið.

ll. Kr. Friðriksson,' Eg vil að eins svara þVÍ úr ræðu þíng-
lllannanna úr Rángárvallasýslu og Mýrasý~lu, sem hne a\'J því, að erinds-
rekum komings mundi vera þægilegt að f;í upplýsíngar um ástæð-
urnar í sveitunum hjá þíngmönnunum. En þessar upplýsíngar fá þeir
ekki her lÍ þínginu, a~ minnsta kosti eigi eins góðar, eins og hjá
hreppanefndum og sýslumönnum. Þfngmaður Snæfellínga er, að eg
held, hinn eini, sem gefið getur nokkrar verulegar skýríngar f þessu
máli, með þVÍ hann er hinn eini hðr á þíngl, er hefir haft nokkur
afskipti af framkvæmdinni á boðum þeim, er miðað hafa að því að
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útrýma kláðanum. Eg hefi átt eigi alllítinn þ,ítt í þessu mali, og þó
treysti eg mer eigi a\') gera þeim neinar þær upplýsíngar, er þeir

eigi geta Jeíngið hjá hreppsnefndnnum, og hvað þá heldur þeir,
sem eigi hafa svo mlkíð sem seo kláða kind, eða neina lækninga-
aðferð "ia hann. þao, sem þíngmabur Borgfirðínga sagði, a~ al-
þíngi hefði ekki vald til þess, a\:) víea máli þessu til erlnd-reka
konúngs, þ,i er það undarlegt, þar sem hann rett nýlega hefir gefið
atkvæði sitt fyrir því, ab vísa bænarskr.í, sem snerti eins almennt
mál, til þeirra manna, sem skipaðir eru að ræða það,

J. Sigurðsson fd Gautlöndum : Eg "ero að vera því öldúngls
mótfallinn, ao nefndarkosning í þessu máli verði frestað, eins og hinn
heiðraði fulltrúi Gullbríngusyslu stakk upp ,í, eg held einmitt nauð-
synlegt, að nefndin se valin sem fyrst, SYO hún geti strax tekið til
starfa, og farið að safna þeim upplýsingum, sem nauðsyn krefur í
máli þessu, og þó mí hinir konúnglegu erlndsrekar fari frá svo sem
eina 8 -10 daga, sýnist mer ekki gjöl'i rnikið, því nefndin yrði að
líkindum ekki komin svo lríngt lít í málið, þegar þeir koma aptur,
að upplýsíngnr þær, sem þeir kynni geta gefið, komist ekki að.

Hinn heiðraði þíngrnaöur Ísfirðínga sagbl, að bænarskrárnar færi

eingaungu fram á niðurskurð, og seilt af því, a\') hann hefir lesið
þær nokkuð lauslega, því fleiri bænnrskr.irnnr fara einnig fram lÍ

verði. þannig el' um bænarskrana iir Suður-Þmgeyjarsýslu, a\') þó

abalatrlðið í henni se niðurskurður, af því blðjendurnir, eins og aðrir
Norðlendíngar, ,í lít a hann það eina ébrlgðula meðal til að uppræta
kláöann, þá er þar til vara beðíð nm "arnir, og er þetta atriðí mjög

mlkllsvert fyrir okkur Þíngeyínga; því, eins og kunnugt er, er enn
þ,í lifandi klál'lafe í R,ing;ÍrYalIasý~lunni, sem getur verið mjög svo
hættulegt fyrir Þíngeyjarsýslu, með því fjársamgaungur hafa svo opt
átt ser stað millum hennar og Rang.irvallasýsln. það er cnn frem-
ur til greina takanda, a~ Rringæíngar hara farið þess á leit ,'i(,) okk-
ur Norölendínga, að {Ii sauðfé keypt í haust, og er það víst, að
sýslubúar mínir vildu gjarnan verða vio þessum tilmælum þeirra,
en með því eina móti, ao kliÍaafenll verði á einhvern hátt ritrýmt
úr Rangarvallasýslu eða lÍ hinn bóginn fáist areíbanleg vissa fyrir
því, að það ekki nái samgaungum við hið nýkeypta fe j mer finnst
því Rángæfugum sjálfum mest aríðanda, að einhver gó\') rá~ verðí
tekin í þessu tilliti. Hinn sami helðraöl þíngmuður tók það á'ðan
fram í ræðu sinni, að menn yrði a"ð-byggja á reynslunni og eingu

öðru í þessu máli j þetta hafa Norðlendingar gjört og gjöra enn.
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Niðurskurðurinn hefir verið reyndur á Norðurlandi, og lælmíngarnar
hafa verið reyndar og reyndar til hlítar á Suðurlandi, og hver er
nú ar.íngurinn? Á Norðurlundi rr vonanda a'ð kláðínn se upprættur;

en á Snðurlandl er hann víst enn þ,i til, og það ekki 8,'0 lítill á
sumum stöburn ; mig minnir þó ekki betur, en einn þíngmanna 1857,
og það einmitt hinn heiðraði þingmaður Reykjavíknr, gjörði r.íð Iýrir
því og teldi sem "íst, að allt re yrðí allæknað innan næstu vetur-
nótta; en svo hafa Ii'ði'ð einar veturnætur og aðrar til, að klaðtnn
hefir ekki orðið læknaður, og mer þykir ekki ólíklegt, að svo komi
þribjn veturnæturnar, að menn eigi penna óvin yfir höfðl ser. Eins
og áður er sagt, mæli eg fastlega fram með nefnd í málinu, ab luín
se valin strax, og að í hana se valdir 9 menn.

Ó. Jónsson: þíngræbnrnar um þetta ætla nú fara a'ð gjörast
nokkuð langar. Eg hefi ábur getíb þess, að bænarskr.ímar fara ekki
allar fram á algjörðan niðurskurð. SIÍ bænarskrá, sem eg hafbl með-
ferðis, biður einúngls um níðurskurð á sjúku og grunuðu fe í Borg-
arfjarðarsýslu. Eg haf ti einnig meðferðis tvö bréf', undirskrifuð af
mörgum mönnum í vesturhluta sýslunnnar, í hverjum þeir skora Ii
mig að útvega gegniull þíngtð iirugga vörn móti því, ab kl.iðinn
flytjist aptur inn í sýsluna; og getur einginn bi\) Húnvetníngnm, þó
þeir vilji vera fríir frá lírásum sunnanfjaríns , meðan þa'ð er ekki
heilbrigt. En nú er ekkert gjl;rt, það eg til veit, til tryggíngar fyrir
Norðurland í þessu tilliti. Verð eg því fastlega að mæla fram með
því, að nefnd verði kosin í málið.

G. Brynjúlfsson : Eptir ab eg nú hefi heyrt upplýsíngar þær, sem
þíngmabur Ísfirðínga ab svo stöddn hefir se'ð ser fært að veita þínginu

um aðgjörðir þeirra hinna konringlegu erindsreka í kláðam.ílinu, get eg
ekki se'ð, a'ð þa'ð se til nokkurs ab fara leingra út í þetta m:íl í dag,
og eg verð því mikillega a'ð mæla fram með uppástringu hins heiðr-
aða þíngmanns úr Gullbríngusýslu, af því mer finnst hún vera bein-
línis afleíðíng af því, hvernig málinu nú er kornið. Aðalatriðið er,
eins og eg í upphafi hefi sagt, að þíngio sleppi ei málinu, en gjöri
sitt til a'ð hafa hönd í bagga með öllum úrslitum þess, og fæ eg
ekki annað sðð, en ab það se öldúngis eins hægt, þó nefndarkosn-
íngu nú se frestað um nokkra daga; þíngíð hefir ekki láti'ð neitt af
retti sínum fyrir því, en miklu heldur aunnlð það, að þíngmönnum
sjálfum ab öllum Iíkíndum verður hægra að líta rétt á málíð, þeg-
ar þingmaður Ísfirðingu kemur aptur úr sinni ferð, og þess utan líka
sýnt, að það eingan veginn "ill gera erindsrekum konúngs örðugra
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fyrir, en nauðsyn býður, þó það ao öðru leyti vilji standa á retti
sínum og ci bregðast vonum landsmanna. En hvað því vibvíkur,
sem hinn h.ittvírtl þingmaður Ísflrðínga sagðí, ao ser væri eins hægt

að skýra öllu þínginu fní aðgjörðum þeirra erlndsrekanna, eins og
ritvalinní nefnd, þ:í verð eg þó enn að vera 1Í því, ao hitt se rétt-

ara, að nefnd se sett í m.ilinu og þeir svo helzt eigi "io hana er-
índsrekar komings ; ætla eg mer því enn allt af að gefa atkvæði fyrir
því, að nefnd veröi sett, þó eg hitl mer vel líka, að kosníngu hennar
se slegið 1Í frest um sinn.

J. Sigurðsson fd Tandraseli : Hinn hrittvlrti þingmaður Heyk-
víkfnga hefir misskilið llIig abau, þar sem hann bar mig fyrir þvi,
að hafa talað á þ;í lelö, ab erlndsrekum stjórnarinnar mætti vera styrk-
ur í því að f:i meiníngarnat í bænarekr.inum eða skýrslur Ir.í sýslum
og sveitum. Eg sagbl, að það lllundi helzt geta ~rðið málefninu til
heilla, að þíngið tæki þar, til "andlegrar yfirvegunar og að erinds-
reki stjórnarinnar Í samvinnu með þ\'í kæmi ser niður að einu l',íoi,
sem bezt álitist til ao útrýma þessum haska, Ijárkláðanum. Eg get
því ekki verið samdóma hinum hæstvirta þíngmanni Ísflrðíngu, ao

það spilli fyrir áformi hans sem erindsreka stjórnarinnar, að þíng-
ið taki málið til meðf'erbnr , því eg þekki hann SYO, ao hans
staðfasta augnamið er ao r.iða þessu mali, sem svo er áríðanda,
sem velferð og líf landsmanna og þjóöarinnar ríður á, svo happa-
lega til lykta, sem mögulegast að unnt er, en til þessa mun ekki af
veita, að bæði hann og þmgið leggist :i eitt og hver styoji annan,
og hafi þau ráð við, sem bezt hlýða, og byggi þau, eins og hann
sagbí, á reynslunni. Eg vil líka byggja rneiníngar mínar Í þessu

efni einmitt á reynslunni, og menn hara HÚ svo mikla reynslu í
þessu efni, að þlngtð getur byggt skoðun sína á henni, t. a. III. með
3 ára reynslu á læimíngunum hefir allt miðað að þVÍ, að fel) fækki
og efni manna og lífsbjörg eyðist, en klaðlnn vlðhaldíst, en aptur á
hinn bóginn hafi varnir og fyrirskurður varnað útbreiðslu kl.íðans
og þegar stemmt hann. Hinn sami þfngmaöur sagði að sönnu, að
þegar maður væri búinn að skera feo, lífgaði maður það ekki aptur,
en eg vil segja: skeri maður fe sitt niður á hentugri tíð, allir í
einu úr sjúku byggðarlagi, hefir maður bezta tækifæri og krapt til
að lífga ser upp fe aptur, með því að kaupa aptur í byggðarlagið
6sjúkt fe fyrir lamann af hinu sjúka.

Að "ísa þessu máli fr:i alþíngi til stjórnarinnar eður erindsreka
hennar, álít eg, eins og hinu háttvirti þíngmaður Borgflrðínga sagði,
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hvorki lögformlegt nð alls kostar heppilegt eða tllhlýðilegt, því það

álít eg væri það sama, sem ac setja reynsluna og kunnugleikann til
síðu, en gefa sína skllníngu f.ingna undir hlýðni trúarinnar á lækn-

íngarnar og stjórnina, nefnilega ao viðurkenna, að reynslan, þjdðín
og alþingi væri blint, en einúngís stjórnin og erindsrekar hennar
væri sjáandi; og til hvers er þ:i alþíngi?

Kom'tngsfulltrúi: Eg vero þrátt fyrir allar þær umræður, sem
her hafa faríð fram, að rába þínginu frá, ao kjósa nefnd í þetta nuil,
einkanlega mí, þegar komingur vor hefir fyrirskipað, að ritrýrna klað-
anum uieð lækníngum, og sent híngað erindsreka sína mco valdi til
þess að gjöra allar raðstafanir til að varna frekari titbrelðslu fj:ll'-
sýkinnar og útrýma henni með lækníngum.

Allir eru á einu máli í því, um það er all" einginn efi, að óska
af alhuga, að kláðanum verðl útrýmt. þetta getur orðið með tvennu
móti, annaðhvort með niðurskurði eða með lækníngum; þriðjl vegurinn
el' ekki til. YrN nú þingið á þVÍ, að kjósa nefnd í þetta mál, og
nefnd þessi og þingið kæmist til þeirrar niðurstöðu, að lÍtrýma
ætti kláðanum mco niðurskurði, þá fæ eg eigi betur seo, en að það
yrði bein skylda mín, sem komingsfulltrria, að veita ekki slíkri bæn-
arskrá móttöku, sem þannig færi alveg beint á móti vilja kontings,
og þeim boðurn, sem hann hefir fyrirskipað í þessu máli. Færi bæn-
arskrá þingsins þar á móti því fram, að útrýma sýklnní með lækn-
íngum, þá færi hún að öllu í sdrnu stefnu, sem r.íðstafanir st.jórnarinn-
ar, og virðist mer þá óþarfi ao eyða laungum tíma til að ræða mál-
io her á þínginu. En vilj! þínginenn fyrir hvern mun, að nefnd sa
kosin í mál þetta, þii ræð eg þeim ao fresta kosníngu þessari, þáng-
ao til þfngmabur Ísflröínga, sem hefir il hendi erindi konungs í þessu
mrili, er kominn aptur IÍr ferð sinni. Her hefir verið sagt, að þíng-
menn og þetta þíng mundi missa 'hylli og traust þjdðarínnar, ef það
vísaði frá ser þessu máli, sem er svo univarbanda fyrir allt landið,
en slíkar hugsanir á einginn að láta ógna ser, því ekki eiga þíng-
menn ao fara í blindni eptir "ilja og óskum kjósenda sinna, heldur
eiga þeir að láta stjórnast af eigin sannfæríngu, og þar að auki þekki
eg af reynslunni, að landsmenn yfirhöfuð dæma skynsamlegar Ilm til-
lögur þíngmanna her á þínginu, en her er stundum gjört ráo fyrir.
Þíngmenn hafa heyrt af ræðu hins háttvirta þingmanns Ísfírðínga, ao
hann muni gjöra allar þær ráðstafanir, sem honum er unnt, að út-
rýma klaðanum og aptra útbreiðslu hans frá hinum sýktu til hinna
ósýktu héraða bæði með því að bjóða stránglega þeim mönnum, er
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sjúkt fe elg», all geyma þa'ð lí sinni eigin léð, og með því all g.inga
einarðlega að lækníngunum ; og þar e'ð þetta mí er hið mest ,irí'ð-
anda atriðí í málinu, virðist mer óþarfi, a () þingið taki það til með-
ferð ar, og það því heldur, sem eg óttast fyrir, a'ð þínginu takíst
ekki að fara svo með málið, a() meðferð þess leggi ekki hindranir í
veginn fyrir framkvæmdir og ráðstafanir hinna kominglegu erindsreka
í kl.íbam.illnu, heldnr en ao þeir hafi af henni nokkurn stuðning.

Arnljólur Ólafsson: Eg finn mer skylt að þakka hinum háttvirta
þíngmanni Ísflrðínga fyrir þær upplýsíngar, er hann nú gaf. þó eg

beri allt það traust til hans, sem eg get borið til nokkurs manns,
og sem eg óska af hellum hug að aldrei mætti þverra, og þó hann
se sá maður, sem bæði þínglð og allir Íslendíngar bera hið mesta
traust til, þ:í get eg samt sem fonr eigi ráNl) til þess, al) bænar-
skránum se vísað til hans; því það væri að breyta gegn lögum þfngs-
ins, gegn retti þjócarinnar og gegn skyldu þíngsins við hana. Eg
fæ heldur eingan veginn se(), a'ð bænar .skrárnar se betur geymdar í

vasa hins hattvirta klaðamanns, en hjá nefnd þeirri, er þíngi'ð ký~
í rnalið. þao er auðvitað, að hann mundi geta felngíð mestar og
beztar upplýsíngar frá þfngmdnnum, er komnir eru hínguð úr öllum

héruðum landsins; má honum og vera mjög svo um það hugað, a'ð
fá skýrslur fr.í fulltrúum þjóðarinnar, og vita tillögur þeirra í þessu
máli; honum ætti að vera annt um, a() heyra álit alþíngis, rá'ðgjaf-
arþíngs landsins, einkum fyrst lbnn hefir eigi önnur landslög víð að
styðjast í framkvæmdum sínum :i máli þessu en nlðurskurðnrtllsklp-
unina frá 1772, er hann þó mun eiga bágt með a() nota. l)íng-
maður Ísfirðínga ferðast nú til þeirra héraða, sem bænarskrárnar ern

fd, og mun hann þar heyra fátt annað en það, sem í bænarskrrín-
um stendur, en þá er hann kemur aptur, er verba mun að svo sem
10 dögum líbnum, þá gæti hann borið sig saman við nefndina, ef
hún er nú sett. Hinn háttvirti lwnúngsfulltrúi re'ð frá nefndarkosn-
ingu, fyrir því að ekki væri nema tvennt að gjöra, annaðhvort að
lækna, eða skera niður, en hið þriðja gæfist eigi; eg held þó, að hið
þriðja rá'ð se til, það er lækníugar og niðurskurður, eður ab lækna
sumstaðar, en skera sumstaðar , eptir því sem hentast er, og getur
sú a'ðfer'ð vel rýmzt saman víð umboð kláðamanna.

þa'ð er eigi rett gjört að gjöra endilega rá'ð fyrir, að nefndin hljóti
að ríða í bága við klaðamennina, því það er með öllu óvíst, nema
nefndin verði á sama máli sem þeir, og gæti þeim þá orðið mikið
fylgi að áliti hennar. Um þa'6 er hinn hattvírtí þíngmaður Reykvík-
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fnga kvað mig hafa breytt á móti skilníngi mínum á 77. gr. alþíng-
Istilsk. rett á~an, þá verð eg a~ benda honum til þess, ab það er
allur munur á, a~ skjóta máli frá þínginu til yfirvalds, eður fá það
í hendur þíngmnnnl, er alþíngi ký,; til að segja álit sitt um laga-
frumvarp með öðrum mönnum.

S. Skúlason: Fyrst mí erlndsrekarnir ekki hafa í 3 vikur get-
aa komist til fastrar niðurstöðu, þá er eigi líklegt, a~ þeir á 10 dög-
um verði miklu nær, og gæti þeir án efa haft gott af nefndarálit-
inn ; vil eg því, ao nefnd se kosin strax.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Þa~ er ekki satt, ao
undirstaða se eigi lögð í þessu máli; því föst ákv oðín stefna er þeg-
ar tekin; við vitum sjálfir bezt og höfum vel yfirvegað allt það,
sem via þegar höfum af ráMo og gjört. En viðvíkjandi því, hvort

fresta eigi mali þessu, eoa ekki, þá er minn dómur eins merkur
eins og hvers annars, þar eo eg lÍ her hlut a~ máli,
og eg vero a~ álíta, ao eg sj,íi eins vel, hvort gagn
se a~ því, að nefnd se kosin í máli'íJ ebur ei. Ef þíngnefnd
ætti að verða okkur til hjálpar og kosin væri nefnd til ali íhuga
bænarskra, sem væri með lækníngum, þá væri ö~ru máli a~ gegna;
en að kjósa nefnd til þess a~ hafa til meðferðar niðurskurðarbæn-
arsknír, má okkur verða til ennar mestu fyrirstöðu ; því það berst
.út um landið, að þfngið hafi tekið þannig í málið. En ef sá væri
vilji þíngsins, a~ nefnd sú, sem kosin væri, væri oss til styrktar,
þá væri það a~ vísu gott, en nefnd sú gæti eigi gjört annað eða
meira í þ,i stefnu heldur en þfngmenn sjálfir. Vt~ viljum gjarna
vera í samvinnu með þínginu, og erum fúsir á að gefa því allar
upplýsíngar og gjöra allt málinu til framkvæmdar, en við getum
eigi látið okkur lynda það, að haldið se sverði yfir h.ílsum okkrum
og öllum framgángi málsins aptrað með því, a~ kjósa nefnd í það,
í þá stefnu, sem her er farið fram í bænarskránum.

St. Jónsson: Á meðan eg ekki veit, hve leingi þíngmabur Ísfirðinga
verður burtu, þykir mer ískyggllegt a~ fresta nefndarkosníngunnl, en
verðí hann kominn aptur að 10 dögum liðnum, er minni hætta búin.

G. Bl'ynjúlfsson: Eg get enn ei sklllð, hvað nefndin eiginlega
getur gjört, fyr en þíngmabur Ísflrðínga er kominn aptur, því þao
er þó auðsætt, að þá má fyrst með réttu segja, að öll gögn málsins
se verulega fram komin; og einmitt af því eg vil, a~ nefndin geti
orMo að svo miklu liði, sem frekast má, hirðí eg ei um, að hún
taki til starfa, fyr en sýnt er, að hún geti unnið þetta gagn. 1)ao
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hefir verið sagt, að erindsrekunum sjálfum væri líka bezt ao heyra
sem fyrst meiníngar þíngmanna nm málið, þar eð þeir væri því svo
gagnkunnllgir; og þó eg ei vilji neita þessu, þá ber þó hins a\')
gæta, all þíngmenn ei vita, það sem þeir vita um þetta mál, sem
þíngmenn að eins, heldur miklu fremur sem kunnugir menn hver í
sinni sveit, og geta þeir því eins nú þegar, hvort sem nefnd er kos-
in eða ekki, gefið hinum konúnglegu erindsrekum allar þær upplýs-
ingar um mállð, er nytsamar mega verða. En þess utan er það ei
Handa, þó eríndsrekarnír helzt 'filji sjá með eigin augum, hversu
vel sem þeir svo annars mega tróa og treysta sögusögn um kunnugrá
manna, og þó þeim se það með öllu fjurstætt að vilja reingja þ;l
um nokkuð ; þa\') er sem hver sj;íi sjálfan sig í slíku, og sá veit þó

líka æfinlega bezt, hvað gjörist í sveit og hvernig þar til hagar, sem
sjálfur kemur þangað. En hitt þykir mer aptur alveg rett, sem hinn
heiðraði þíngmaður Eyfir'ðínga drap á, að allt kynni að verða í ó-
vissu, ef einginn tími væri til tekinn fyrir fram, og vil eg því enn
leyfa mer að spyrja þíngmann Ísfírðínga, hversu marga daga hann
ímyndar ser að hann muni verða burtu leingst.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eptir því sem áformað
er, gjöri eg ráð fyrir að verða í burtu 8 eða 10 daga.

S. Skúlason: II vaða upplýsíngum vonast þíngmaður Skagflrð-

ínga eptir?
G. Brynjúlfsson : Upp á þessa spurningu get eg að eins svar-

að því, að eg se ei annað, en að eríndsrekarnír verði að hafa miklu

rðttari og ljósari hugmyndir um, hvað gjöra skal, er þeir koma apt-
ur að norðan, Andi bænarskránna finnst mer allt af, sem eg aður
hefi sagt, einkum vera sá, ao menn óskaM, að sem mest yrðl gert
til að tryggja þá landsfjór'ðúnga, sem klaðínn enn ei hefir nlÍo að
eyða ; og þingmaður Eyflrbíng« hefir áður með tilliti til orðatiltækj-
anna, og þess, sem farið er fram á, rðttilega getið þess, að bænar-
skrárnar væri samdar, á()ur en menn vissu um hinar síðustu tiltektir

stjórnarinnar. Her er nú því ei verið ao tala um, hvort lækna skuli
eða skera niður, en að eins um að gjöra menn alveg óhulta, hvað
útbreiðslu klaðans víbvíkur, og vona eg, að erindsrekarnir finni þetta
ei síður nauðsynlegt en aðrir; Jón Sigurðsson þekkjum ver allir
Íslendíngar, en hinn manninn, próf. Tscherning, þekki eg og nokk-
uð, og veit, að hann er duglogur maður, sem með alúo og sanngirni
"ill reyna að fullnægja ætlunarverki sínu, án þess fyrir fram að hafa
ásett ser ao fara eptir óreyndri ímyndun einberri _. en því meiri
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ástæ~a er þá líka til að lofa honum að hafa tóm til að átta sig,
þar sem hann enn má heita landinu alveg ókunnugur. þa'ð er þVÍ
sannfæríng mín, að erindsrekarnír geti ei fullkomlega afráðið nokkuð
um það, hvernig þeir helzt vilji reyna að gera landsmenn óhulta,
fyr en þeir koma aptur að norðan, og get eg því ei se~, að nokkuð
se nú í húfi, þó nefndarkosningunni se frestað Ilm eina 10 daga;
aðalatríðlð er eini! allt af unnið fyrir því, og ítreka eg það her enn,
a'ð það er að sleppa ei málinu úr höndum ser. Ver höfum nú líka
þess utan heitorð þíngmanns Ísflrðínga fyrir því, a~ eríndsrekarnír
'vilji sitýra þinginu, og þá nefndinni líka, frá aðgjörðum sínum, er
þeir koma aptnr, og þá er æfinlega eins tími til a'ð biðja um hvað sem
mönnum lízt; og meira vitum ver svo, hvort sem heldur er, að alþíngi
aldrei getur gert, því ver höfum ekkert framkvæmdurvald.

P. Sigurðsson: Eg verð að vera enn þá fastari á því en áður,
að kosin se nefnd í þetta mal; því það er einginn skaði að kjósa
nefndina strax, og einginn ábati að fresta henni. Annað mál er það,
a~ nefndin, meðan eríndsrekínn er í burtu, þarf ekki að taka neina
fasta stefnu, en getur einúngis búi~ sig undir, svo hún eigi hægra
með að koma ser saman víð hann á eptir; en se nefndinni frestað,
getur verið, að málið komi aldrei fyrir, þvi margt getnr hamlað
apturkomu hans; hann getur t. a. rn. sýkzt. þess ber líka að
gæta, að 1857 var á alþingi fari~ fram á almennan niðurskurð, og
fellst þó þíngíð að eins á takmarkaðan niðurskurð, og eins getur
farið enn. þetta mál liggur allri þjöbínní mjög á hjarta, því undir
happasælum úrslitum þess er velferð hennar komin; mál þetta er
íslenskt búnaðarmal; því væri það mikil og dæmafá harðstjórn, ef
sá þjó'ðvilji, sem Íslendíngar nú eptir nákvæma skoðun og talaverða
reynslu hafa, væri brotinn á bak aptnr af þVÍ valdi, sem ekki hefili
að styðjast vi:'ð næga reynslu og þekkíngu, hvernig til hagar Ii landi
her, en byggir álit sitt á vísindum útlanda.

J. Sigurðsson frá Tandraseli : Eg get ekki verið samþykkur
þeim þíngmönnum, sem stúngíð hafa upp á því, að fresta nefndar-
kosníng í þessu máli. þetta mál er svo vandasamt, a~ eg held, uð
tíminn verðí ekki of langur, sem þíngið hefir það undir höndum til
yfirvegunar. Eg held, þó strax se kosin nefnd Í það, þá hlaupi
þa~ ekki svo af ser tærnar, að það fáist ekki þessi 8 - 10 daga
frestur, þ6 ver ekki biðjum Í þessari bæn. Eg skil því ekki, hvera
vegna þingmenn þessir híxta á að láta l,jósa nefnd i það nú þegar,
nema sá se tiIgángurinn, að smádraga svona úr þVÍ, og traðka því;
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þú ef þíngiö a'Ohyllist að kjésu skuli nefnd í því, þá er nokkuð
auuuið með því að gjöra það strax í dag; það þarf þá ekki að taka
annan dag til þess og eyða þ,í nýjum tíma til ao halda aðra eins,
e'ður kann ske leingri inngangsumræðu um það, Eg verð því að vera
fastur á því, ao Í þetta mál eigi að kjósa nefnd, og það strax.

Á. Einarsson: Þegar gelngið verour til atkvæða um það, hvort
nefnd skuli kjósa eða ekki, koma fyrir 2 spursmal, nl. 1., hvort
nefnd skuli kjósa, og svo, hvort hana skuli kjósa nú þegar, eða
fresta kosníngunni. Eg fyrir mitt leyti er ekki ;i móti því, að fresta
nefndarkosnÍngunni til viss tíma, en eg vildi mega spyrja hinn hátt-
virta þíngmann Ísfírbínga, hvað leingi lækuíngatilraunum skal áfram
halda, verði klaðasýklnni ekki útrýmt algjörlega í sumar; líka vil eg
geta þess, a'6mer skildist ekki vel, hvernig þíugmaðurinn, sem um-
boðsmaður komings í þessu máli, vildi setja tryggilegar varnir fyrir
útbreiðslu fjárldá'ðans, meðan á Iækníngunum stæði ; mer þykja þa\)
ekki tryggilegur varnir, þó hverjum búanda se trúað til þeirra ;i sín-
um bæ, þegar heilbrigt fe er á næstu bæjum, og held eg, að það,
sem er eptir af sjlíku fe, ætti ao geymast í flokkum, undir umsjón areíðan-
legra n~anna, og jafnvel taka sýkt fe úr þeim héruðum, þar sem
mest er heilbrigt eða fjárlaust, svo heilbrigt verði feingi'ð sem fyrst;
eg vil taka til dæmis Rángárvallasýslu, þar sem ekki er sjúkt fe
nema á fáum bæjum, margir hreppar gjöreyddir af sauðfé, og
geta ekki Ieíngið heilbrigt fe annarstaðar frá, nema því sýkta se
eytt eða flutt burtu, og held eg það væri vinnanda verk, heldur en
láta fjölda fólks komast í htingursnauð, þ.íngað til þa'6 gæti Ieinglð
heilbrigt fe. Eg vil líka geta þess, að mer þykir þíngið nauðulega
statt í þessu máli, vilji Konúngs(ulltrtti ekki taka í móti bænum
þess til komings í þessu máli, og sá heiðraðl ræðismaður konúngs í
þessu máli setur sig upp á móti því, að nefnd verði sett, og álítur
það einmitt til að hindra erindi sitt og framkvæmdir í málinu.

G. Brandsson: Mer þykir þínginaður Mýramanna gjöra óþarfa-
gersakir ; því hægt er að taka málið fyrir seinna, þó ml se skotið á
frest að kjósa nefnd í það, því þegar ekki er gjört ráo fyrir nema
10 daga burtuveru eríndsrekanna í klaðamallnu, þá er allur dagur
til stefnu, þegar þeir koma aptur; þá verour þó naumast hálfnaður
þíngtímínn, og hafa opt a'6 undanförnu verið kosnar nefndir, þó meira
hafi veríð á hann llðíð. Má ske menn við komu þeirra fái nýjar
bendingar í málinu bæði um það, hvernig baðanir fjárins hafi tekizt,
og svo um heilbrlgðís.ístand þess yfir höfuð og um fleira, sem þar að lýtur.
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Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg vil a~ eins bæta því
við, að þíngið gæti miklu betur unnið í sameiníngu með eríndsrek-
um konúngs og konúngs(ulltrúa. En hitt get eg ekki se'ð, a'ð það
se neinu fremur tryggjanda, að nefnd se kosin í málið her á þínginu;
því hún getur að eins undirbúið imíllð með nefndaráliti til þíngs-
ins og bænarskrá til konúngs, en ekkert annað. þa'ð er því bezt, al)
allir komi fler saman um, a'ð skjóta því á frest, sem ekki er þarf-
legt, en flýta hinu, sem flýta þarf.

ll. Jónsson: Eg fyrir mitt leyti er fjarlægur þVÍ, a'ð vilja sækja
nokkurt mál með óskynsamlegu kappi, með þeirri stífní, sem eg hvorki
álít nau'ðsynlega ne gagnlega; og þar eg cinga hættu se málinu af
því búna, að fresta nokkuð nefndarkosníngunni, en get hugsao mer
þab verði til einhvers góð", mun eg gefa atkvæði mitt með þVÍ, að
nefndarkosníngunni verði frestað um 10 daga.

Ó. Jónsson: Eg vil einnig mæla fram með því, a'ð nefndarkosn-
Ingunni verðí frestað þann umtalaða tíma, eður, svo eg taki þa'ð
glögglega fram, til 14. þ. m. Eg álít, a'ð það geti orM'ð til góos
fyrir sjálft málefni'ð, að hinn heiðraði þingmaður Ísflrðínga yrbl bú-
inn a'C kynna ser ástandið Í Húnavatnssýslu, og kominn híngað
aptur, áður en malíð er tekið til meðferðar af nefndinni. Mer skild-
ist líka á ræðu hans, að hann heldur vildi, að nefndarkosníngunni
verði frestað til þess tíma. lha'ð það atrlðí áhrærir, er hann minntist
á, að hann hefði ekkert móti nefndarkosníngu, ef þíngíð lýsti því
yfir, að hún (nl. nefndin) ætti ao kjósast í þeim tilgángi a'ð aðstoða
sig í því verki, sem honum er nú á hendur falið, þá vil eg geta
þess, að það er eingan veginn víst, að aðgjörðlr nefndarinnar korni neitt í
bága víð raðstafunir þær, sem hann má ske hafi hugsað ser a'ð gjöra.
þó þíngmenn má ske álíti, að algjörbur níðúrskurður væri það eina
retta rá'ð tiI að útrýma sy1dnni, þá sjá þeir, eins og málinu nú er
komið, a'ð það yrðl þý'ðíngarlaust að fara þVÍ á flot a'ð SYO stöddu. þa'ð er
því ekki ólíklegt, a'ð nefndin gjörOi ser annast um að tryggja sem
bezt hin ósýktu héruðin, annaðhvort með því að bíðja um niður-
skurð á takmörkunum, og þannig að þoka því sjúka fe frá því
heílbrígða, eður þá með því, a~ biðja um öruggar varnir.

Arn{jótur Óla(sson: Eg se enn einga gilda ástæðu til a'ð fresta
þessu þjó'ðmáli voru, því það má gánga að því vísu, að þa'ð se ein-
dreginn vilji allra þíngmanna a'ð útrýma klá'ðanum og stemma stigu
fyrir honum; þetta er aðalefni og tilgángur þessa máls, og í þessum
tilraunum sínum geta þíngmenn eigi komízt í bága við kJ;í~amenn·
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ina, því einmitt hið sama segir í umboðsskrá sjálfra þeirra; það er
og enn, ao þótt sú fregn berist út um landið, ao alþíngi hafi kosið
nefnd í níðurskurðarbænarskrér, þá er það hverjum manni kunnugt,
ao nefndin þarf ekki að fylgja þeim í blindni, heldur getur hún tekið
málið sem henni lízt bezt við eiga eptir málavöxtum. En þar sem
hinn háttvirti fulltrúi Ísflrðínga kallaði það mótþróa af þínginu, ef
það tekur mál þetta tillöglegrar meðferðar, eins og brýn skylda þess
er til, þá hlýt eg fyrir mitt leyti að mótmæla því fastlega og víða
frá mer slíkum áhurðl.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg man ekki til, eg hefOi
orðið "mótþróF', en sagðí að eins, að betra væri ao fresta nefndar-
kosníngunní, því það gæti eigi orðið til neins skaða; en ef nefnd
væri kosin, þá get eg ekki seo, hvað sú nefnd ætti að gjöra, sem
eingin skilríki hefir, og vero eg því reyndar enn þá a~ álíta nefnd Í
í malinu bæði óþarfa og skaðlega,

St. Jónsson: Eg hefi ekkert á móti þVÍ að gjöra þá tílhliðr-
un, a'l) skjóta nefndarkosníngunni á frest til viss tiltekins dags, nefnil.
þess 14., en vil ekki fresta henni út í ótiltekinn tíma.

P. Sigurðsson: Eg hefi enn ekki nokkra ástæðu heyrt fram
komna frá þeim þíngmönnum, er fresta vilja nefndarkosníngu, ao
uuíleínið vinni þar víð nokkurt gagn; en verði ínngéngsumræða hafin
aptur, þá kosið er, þá eyðir þíngíð þar óþörfum tíma, og því álít eg,
að kjósa ætti nefndina nú strax, en ef það verour fellt, þá, að kosin
se nefnd, án þess nokkur frekari ínngtíngsumræða se þá leytO af forseta.

V. Finsen: þarf ekki nýja uppástúngu, ef málið tekst fyrir aptur?
Forseti: Eg álít nú, að málið se nægilega rætt í brað, og er

spursmalíð fyrst um það, hvort nefnd skuli kjósa eður eigi, og ef
menn vilja kjósa nefnd, þli hvort eigi að fresta henni eður ekki, en
þó henni se frestað, þá þarf einga inngangsumræðu síðar. En áður
en geíngíð er til atkvæða, skal eg leyfa mer að tala fáein orð, þó
eg ekki ætli mer að leggja í vana minn að ræða um mál-
efnin sj/Uf eða sjálft efni þeirra fd þessum stað, Það hefir verið
tekið fram, að það se hugleikið bæði þín~i og þjóð, :.to hið bezta
verðí af ráNð í þessu máli, og erindi hinna konúnglegu erindsreka
áorki sem mestu og verði sem affarabezt, en til þess ao það takist, vona
eg þeir verði sjálfir að játa, að þeim má verða mikil stob að því,
að nefnd se sett í málið, og eg get ekki skilið, hvernig það verður
Mgt með rökum eða sanni, að sú nefnd verði eins og sverð, er hángi
yfir höfðí eríndsrekanna, Því eg veit fyrir víst, að eins og þeir "ilja,
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a~ m:íli~ flH hin beztu afdrif, eins vill þíngið það líka; en til þess
getur þa~ orðið mestur og beztur stuðníngur að nefnd verði nú sett
í málið, því hægra er fyrir hana a~ setja sig í samband við erínds-
rekana, leiðbeina þeim og aðstoða þá' í nafni og umboði gjörvalla
þingsins, heldur en fyrir allt þínglð, eins og hinn háttvirti þíngmaður
Ísfírðínga á~an fór fram, og eins sjá allir, a~ hægra er fyrir hina
konúnglegu erindsreka að raðfæra sig víð þíngnefndina og semja
vi~ hana, heldur en vi'b gjörvallt þíngið. Hvað því víðvíkur að fresta
nefndarkosníngunni, þá legg eg það í vald þíngmanna sjálfra, en vil
eimíngis vekja athygli að þVÍ, að á meðan erindsrekarnir eru á ferð-
um sínum, getur nefndin ekkert borið sig saman vi~ þá, ne þeir víð
hana, og vil eg að svo mæltu bíðja þíngmenn að gánga til atkvæða
um það, hvort nefnd skuli kjósa eður eigi.

Var þá samþykkt með 17 atkvæðum gegn 8, a~ nefnd skyldi
kjósa.

J. Sigur~sson frá Gautlöndum: Á ekki að akveða fastan dag?
Forseti: Jú! Skal eg þá bi'bja þíngmenn a'b greiða atkvæði

um það, hvort fresta skuli nefndarkosníngunni til þess 14. þ. 01.,

eða kjósa skuli nefndina nú þegar.
Ilrbu 14 atkvæði fyrir því gegn 7, a'b fresta kosníngunni.
Forseti: Þa~ er þá ákveM'b með atkvæðafjölda. að fresta skuli

sjálfri kosníngu nefndarinnar til þess á fundi fimmtudaginn, H. þ. m.,
og framfer hún þá, eptir auglýsíngu þar um fyrirfram á dagskránní
til þess dags, án nokkurrar umræðu. Eg get ekki a'b sinni áheM~
neitt víst um dagskrána til næsta fundar, og með því a~ þíngskrlpt-
um varla getur orðið lokið til morguns og þíngmenn einnig hafa
nóg að starfa í nefndum, verður næsti fundur eigi ákveðinn fyr en
til fimmtudags kl. 11.

Fundi slitið.

7. júlí - fimmti fundur.
Allir á fundi, nema þíngma'bur Ísfírðínga, sem með bréf frá

5. þ. m. hafði tilkynnt forseta, að hann þyrfti a'b ferðast upp í her-
uð landsins og mundi verða burtu 8-10 daga. Þingbók frá síðasta
fundi lesin og samþykkt.

því næst skýr'bi forseti þínginu frá, að hann hefbi Ielngíð til-
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kynningar um, að valdir væri formenn í eptirfylgjandi nefndir: Í v~gabót-
amálinu, þíngmaburínn úr Strandasýslu, skrifari nefndarinnar: hinn 5.
konúngkjörni þíngmaður ; í jarðamatsmálinu formaður: hinn 4. kon-
úngkjörni þíngmaður, skrifari : þingmaður Norður-Múlasýeln ; í málinu
um löggildíng SJ.eljavíJ.ur víð Stelngrímsfjörð, formaður: þingmaðurinn
úr Strandasýslu, skrifari: þínginaður Barðstrendínga, og í fisJ.iveiðamál-
iml, formaður: varaforseti, skrífari: þfngmaðurinn úr Snæfellsnessýslu.

þVÍ næst tilkynnti forseti, að hann hefði veitt móttöku ýms-
um nýjum bænarskrám frá þíngmönnum, auk þeirra, sem væri á dag-
skr.ínní í dag og teknar hefði verið til umræðu á undanförnum
fundum, og kvaðst mundu setja þær á dagskrárnar síðar, cptir hent-
ugleikum. Bænarskrarnar voru þessar :

1. Bænarskrá frá Snæfellsuessýslu, um breytíngu á veíbilögunum,
samin á fundi Í þórsnesi.

2. frá Skagafjarðarsyslu, um jarðarnatið, samin á IIúla-
hreppsfundí, og undírskrifuð af 23.

3. frá Vestmannaeyjasýslu, um reka þar á eyjunum (27
undirskriptir).

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

frá Vestmannaeyjum, um ábú'O komingsjarða (28
undirskri ptir).
frá Vestmannaeyjum, um takmörkun á aMutníng á-
feingra drykkja (undirskrifuð af 25).
frá Þíngeyjarsýslu, um búnaðarskóla (með 39 undir-
skriptum),
frá Þíngeyjarsýslu, um óreglu á giptíngum (27
nöfn).
frá Kollabúðarfundl, um auglýsíngu ópinberra sjó'Oa.
frá Þínghöf~afuudi, um endurbót Ii hjúskaparlögum og
hjóna vígsl ulögum á Í:5landi.
frá sama fundi, um skattalög eptir efnahag.
frá sama fundi, um að amtmönnnm verði settir 2 a~-
stoðarmenn til raðaneytís í umsj6n hans yfir sj6'Oum,
sem hann hefir undir hendi.

frá sama fundi, um að lög ei verðí birt á Íslandi) sem
ekki eru áður lög~ fyrir alþíngí,
frá sama fundi, um betri stjórn og afnot luistfjárjar'Oa.
frá sama fundi, um stjórnarlög her á landi og samband
Í::!land;; og Danmerkur.
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15. Bænarskrá frá Kollabdðafundl , um leyfi að sigla upp Reykja-
fjör~ víð Ísafjörð,

16. frá sama fundi um þj6Uund.
17. frá þínghöf~afundi, um seldir fyrir illa meðferð á

skepnum.
18. frá sama fundi, um fastákveðið landskuldargjald af

hverju jarðarhundraði.
19. Bænarskra ffli þínghöfbfundi, um a~ þjöðeígnír se

byggðar líkt og klaustrajarbír.
20. frá sama fundi, um al) ein gin jörl) se undanþegin

tíundargjaldi.
21. frá Norður-Múlasýslu, nm að eigendur gjaldi sjálfir

tíund af jörðum sínum (21 nafn).
Forseti: Eptir dagskránni hefir þá hinn háttvirti konúngs-

fulltrúi orðið,
Konúngsfulltrúi: í hinni kgl. auglýsíngu til þessa árs al-

þíngls er því lýst yfir, að stjórnin hafi ekki fundið neina ástæðu til
að fallast á þá þegnlegu beíbní alþíngis, er það endurnýjaOi á síl)-

ast a þíngi, um, al) breytt verði 15. grein í tilsk. 26. jan. 1821, og
stofnaður í Reykjavík kennsluskóli handa íslenzkum lögfræbíngaefn-
um; hvar hjá þess er getið, að þíngið megi eiga von á því, al)
konúngs(ulltrúi skýri því frá ástæl)um þeim, er ráOi~ hafa úrslitum
máls þessa.

Í þessu tilliti getur stj6rnin þess fyrst, a'ó fyrir nokkrum árum hafi
að sönnu verið þvílíkur skortur á latínskum lögfræMngum (juridiske
Candidater), a~ menn hafi orðið a~ skipa dönskum lögfræMngum í
nokkrar hinar lakari sýslur á Íslandi, en þetta hafbi rót sína í sérstakleg-
um kríngumstæbum þeirra tíma, af því þá á stuttum tíma urðu laus fleiri
embætti en venjulegt er, og mjög fáir Íslendíngar s6ttu háskólann
um þær mundir. þetta hefir nú breytzt síðar gjörsamlega, að lík-
indum af því hækkaður hefir verið styrkur stúdenta víð háskólann,
því nú eru ekki færri en 20 íslenzkir stúdentar vil) háskólann, sem
lesa undir fullkomið lærdómspr6f í lögum, auk 3 kandídata, sem
bíða eptir embættum. Þegar menn nú hafa tillit til, að ekki eru
alls til nema 25 júrídisk embætti í Íslandi, má kvíðbogi alþíngis fyrir
því, a'ó skortur muni verða á latínskum lögfræMngum til þessara
embætta, einkum sýslumannsembættanna, álítast ástæðulftill, því að
sönnu eru nokkrar sýslur tekjulítlar, en það hefir þó reynzt, að la-
tínskir Iögfræðíngar, embættíslausír, hafa sótt um þær. En þar það
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þó, ef til vill, getur a~ borlð, a~ latínskir lögfræðingur sæki ekki
nm hin lökustu embætti á Íslandi, álítur stjórnin það réttast, að
halda framvegis óbreyttri 15. grein til sk. 26. jan. 1821.

Hvað stofnun lagaskóla í Reykjavík áhrærlr , þá getur stjórnin
þar næst þess, a~ konúngsfulltrúinn hafi þegar við umræðurnar á
þínginu sýnt fram á, hve óhentug hún væri, með því hann með
fullum retti leiddi fyrir sjónir, að kennslan í slíkum skóla hlyti a~
verða ónóg, einstreingíngsleg og ekki fylgja tímanum (stagnerende),
þar eð ekki mundi verða faung á þeim sömu hæfilegleikum hjá kenmtr-
unum "i~ skólann, sem hjá háskólakennurunum í lögfræði, og eins mundll
menn þar um of eingaungu fást við íslenzkan rett sérstaklega, en
ekki nægilega leggja stund á hina almennu rðttarritlístun og fram-
för eða verða færir til að fylgja henni, hvers vegna konúngsfulltrú-
inn hefir fastlega ráOið frá Því, að veita þessari bænarskm aheyrslu.
Enn þá óhappalegra er það, eptir meiníngu stjórnarinnar, að hin
umbeðna stofnun lagaskólans án alls efa mundi verða tilefni til þess,
að íslenzkir stúdentar mundu hætta að sækja til háskólans í Kaup-
mannahöfn, hvað þó mætti álítast hið mesta óhapp, því háskólinn
er ekki einúngis hinn bezti og greiðasti vegur til þekkingar og
menntunar, heldur líka í mörgu öðru tilliti hinn mikilvægasti sam-
bandslíður milli Danmerkur og Íslands.

Alþíngi hefir a~ vísu leitazt vi~ að bægja þessum ótta frá með
þeirri athugasemd, að kennslan í Ítilandi einúngis skyldi koma í stað-
inn fyrir þá kennslu, er hinir óskólageingnu lögfræðíngar nú f,í vi'b
háskólann, en þar eð, eptir uppástungu alþíngis, þeir lögfræðíngar,

sem tæki embættis próf í Íslandi, ætti a'b standa í sama hlutfalli við
latínsku lögfræðíngana frá háskólanum, sem á ser stað milli þeirra,
er taka embættispróf við prestaskólann í Reykjavík, og guðfræðls-
kandídata frá haskölanum, getur það varla verið efasamt, að það
mundi að bera í tilliti til lögfræðínganna , sem hefir átt ser stað í
tilliti til guðfræðíngunna, það nl., að lögfræ'bíngarnir ekki mundi á-
líta þat ómaksins vert, að sækja háskólann, þegar þeir hefði- von
um, eptir svo sem 2 vetra lestur, að fá rett til að sækja jafnhliða
háskólageingnum lögfræðíngum um öll undirdómaraembætti á Íslandi,
hvar af helmingurinn er tekjum eiri en yfirdómaraembættin, og sum
jafnvel betri en amtmannaembættin. Yr'bi það þar á móti ákvebið,
að þeir, sem tæld embættispróf við lagaskólann í Reykjavík, skyldi
standa í sama hlutfalli vi\) kandídata frá háskólanum, eins og nú á
ser stað milli þeirra og danskra lögfræðínga, nl. að þeir skyldu ekki
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fli embætti nema eingir latínsklr lögfræðingar væri til, þá er hægt a'6

sjá það fyrir, að lagaskólinn mundi ekki verða notaður.
Skoði . menn nú enn fremur röksemdafærslu þá, sem alþíngi

byggir þón sína á, þá er hún í ýmsu tilliti svo skökk, að hún
fær ekki staðizt, þar sem þíngíð þannig hefir ætlað að bæta úr
þslrrí óreglu, sem þykir leiða af 15. grein í tllsk, 26. jan. 1821,
þar sem minni hæfilegleikar útheimtast til a'ð fá undirdómaraembætti
á Íslandi en i Danmörku, jafnvel þó rðttargéngsmatl í borgaralegum
málum á Íslandi, sem gjörir dómurunum að skyldu að leiðbeina
malspörtunum, færi það með ser, að meiri krafa er gjör'ð til íslenzkra
undirdómara heldur en danskra, þá er það í augum uppi, að þessi
óregla lagaðíst ekki eptir uppástúngu alþíngís , en ykist miklu

fremur mjög mikið, vegna þess að hartnær eingir kandídatar mundu
fást frá luískðlanum, og menn mundu þannig neyðast til, að gjöra
það að reglu, að skipa í dómaraembættin á Íslandi þvílíka menn,
sem ekki hafa hæfilegleika til að f,í dómaraembætti í Danmörku,
þar sem þetta, eins og nú er ástatt, einúngis á ser stað sem und-
antekníng og ney'ðarúrræði. þar sem þíngíð hefir stutt bón sína
á því, að yi'ð háskólann se ekki hæfilega haft tillit til íslenzkra laga,
einkanlega réttarsögu, og landbúnabarréttar, þá nær þetta ekki ein-

úngis til danskra lögfræ'ðínga, heldur einnig tillatínskra (en alþingi hefir
þó ekki beðið um, að veitt væri kennsla víð háskólann í þessum grein-
um), og þessir síðarl mundu framvegis eiga rett á að komast í hin
helztu embætti á Íslandi, þó þeir ekki hefðí feingi'ð þvílíka kennslu
í íslenzkum rétti, sem þykir ómissandi fyrir hina dönsku lögfræðínga,

Þegar því enn þá er bætt vi'ð það, sem áður er talið, að al-
þingi ekki hefir getað vísað á fe til ab stofna lagaskólann, en beðíð
um, að kostnaðurinn þar til, er án alls efa mundi verða miklu meiri,
já, jafnvel tvöfalt meiri, en þíngi'ð hefir gjört rað fyrir, mætti verða
greiddur úr ríkissjó'ðnum, þá er þetta enn fremur gild ástæða til þess
ekki að veita áheyrn þessari bæn alþingis.

Loksins álítur stjórnin það efalaust, að alþingi 1857 ekki mundi
hafa ítrekað bæn sína um stofnun lagaskóla í Reykjavik, strax eptir
a'ð hafa feingi'ð neitun konúngs um sömu bæn þíngsins 1855, ef á-
stæðurnar fyrir neituninnl hefbí verið kunnugur hinu síðasthaldna
þíngi; og þess vegna hefir konúngur vor falið mer á hendur að
kunngjöra þinginu ástæðumar fyrir neituninni á þann hátt, er eg nú
hefi gjört.

Forseti: þar næst kemur samkvæmt dagskránni til inngángs-
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umræðu fyrst þær bænarskrár, sem settar voru á dagskrána 5. júlí,
en ekki urðu þ,i ræddar, af því tíminn þraut, og er þá fyrst bænar-
skrá frá Su~ur-Þíngeyjarsýslu um ný sveitastjórnarliJg.

Bænarskráin var afhent flutníngsmanni, þíngmanninum úr Suð-
ur-Þíngeyjarsýslu.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Af þVÍ bænarskráin er ein-
stök, virðist mer, ef til vm, réttast, að lesa hana upp, ef einginn
hefir á móti því.

Var bænarskráin þá lesin upp, svo bítandi:

"Til alþíngis 1853 komu bænarskrár úr ýmsum kjördæmum
landsins um endurbót á sveitastjórninni. Þíngi~ tók þessum bænar-
skrám með miklum fögnuðí ; meðhöndlaðí þær á venjulegan hátt, og
ritaði bænarskrá til konúngs nm mállð.

Af þessu leiddi, að fyrir alþíngi 1855 "ar lagt frumvarp til nýrra
sveltastjórnarlaga her á landi; frumvarp þetta var þannig úr garði gjört,
að þíngi'O gat ekki aðhyllzt það a~ öllu leyti, og stakk því upp á
talsverðum og mjög verulegum breytíngum við það, Síðan hefir
máli þessu ekki verið hreift, og er eins og það se lagzt í eins konar
þagnargildi.

Ver, sem ritum nöfn vor her undir, erum á sama máli og al-
þíngi 1853, a~ hin brýnasta nauðsyn beri til að breyta sveitarstjórn
vorri og bæta hana frá rótum. þörfin til þessa verður áþreifanlegri
með ári hverju, eptir þVÍ sem menntan og framfarir aukast; bjarg-
ræðisveglrnír og þar af lelðandi þarfir útvíðka, og mál þau, er undir
sveítarstjórnlna heyra, verba fleiri og margbreyttari.

Án þess a~ fara her um fleiri orðum, eður færa sterkari rök-
semdir fyrir máli voru - því þær ætlum ver geti verið sérhverjum
ljósar - dirfumst ver a~ skora ci hið heíðraða alþíngi 1859, að
þab ítrekí og endurnýi bæn sína til kenrings vors:

um ný sveitarstjórnarlög, grundvölluð á þeim höfuðatriðum,
sem þínglð hefir stúngi'ð upp lÍ 1853 og 1855.

Á frjálsum fundi í þíngeyjarsýsln, 10. dag júním. 18M)".

(19 nöfn).

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Mer þykir tilhlý'ðilegt, a'ð
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi skýri frá, hvað sveitarstjórnarmalinu
nú líður hjd stjórninni, því ef málið er á goðum vegi, sýnist mer
ekki brýn nauðsyn a~ kjósa nefnd í það.

Konúngsfulltrúi: Eg get ekki gefið þínginu aðra skýrslu um
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þa~, hvað sveitastjórnarmálinu líður hjá stjórninni, en þá, sem hin
konúngl. allglý~íng til alþíngis 1857 inniheld IIr, í hverri stjórnin
heitir því, að taka til nákvæmrar yfirvegunar, hvað nú se tiltæki-
legast a~ gjöra, til a~ koma máli þessu fram. A~ stjórnin hafi það
hugfast, a'ð Lítil þetta m.íl fá framgáng, þegar tími er til kominn,
mri bæði níða af því, sem tilfært er úr hinni nýnefndu kgl, auglýs-
ingu til alþíngís, og líka af því, að eg veit til þess, að stjórnin aíð-
an hefir sent þetta málefni yfirvöldunum til að segja um það álit
sitt að- minnsta kosti í ýmsnm áríðandi atriðum, Eg hefi nú það
álit, að þessu máli verði ekki ráM~ til lykta vel og hentuglega.
nema því að eins, að það færi með ser talsverðan kostnað fyrir alþýðu,
því hvort sem menn stofna her amtsrað eður eitt Communalrað fyr-
ir allt landið, þá verður það nauðsynlegt, að veita þeim mönnum,
sem kosnir verða i slík rlí~, bæðí ferðakostnað og fæðíspenínga,
Vegna þess nú, að ástand landslns, nú sem stendur, er svo bágborlð,
að eg, fyrir mitt leyti, álít það mjög ísjárvert, að leggja á það tölu-
verðan nýjan kostnað, nema því að eins, a~ hann se óumflýjanlega
nauðsynlegur, svo hefi eg með fram af þeirri orsök ekki flýtt svo
mjög fyrir þessu máli. þar eð nú þetta mal þannig er í því horfi,
að vænta má, að stjórnin, aður Lingt líður, muni gjöra nauðsynleg-
ar ráðstafanir til þess að það fái framgáng, get eg eigi annað en
áliti'ð það réttast, að þíngi'ð lelðl það hjá ser Í þetta sinn og kjósi
ekki nefnd í því.

G. Brandsson: Í tilefni af því, sem hinn háttvirti konúngs-'
fulltrúi nú mælti, vil eg fastlega ráða til, að nefnd verðl kosin í
mál þetta, þVÍ annars mætti stjórnin ætla, a'ð þínginu væri um þa~
hugur horfinn, úr því að talsverður tími er liMnn, síðan þíngi'ð sendi
henni uppástúngur sínar um þetta; og þó máli'ð kunni að vera í
smíðum hjli henni, þá spillti þetta eingu, að minni meiníngu; má
ske hún líka feingi núna nýjar bendíngar, sem ekki hafa verið tekn-
ar fram á'ður, eða að konúngsf-ulltrúinn gæti svo leiðbeint þínginu
í þessu máli, að stjórnin á eptir fellist á tillögur þess. Ástandi
landsins er nú svo varið, að það þarf á öflugri sveitarstjórn að halda,
einkum þar yfirstjórn þess vlrðíst að vera nokkuð sundurleit í skoð-
unum sínum; mætti henni því víst vera kært að hafa sveitanefndir
þær, sem stringið er upp á, Ser til aðstoðar og níðaneytís. A~ öðru
leyti er það sjálfsagt, að nefndin, ef sett verður, getur farlð með
málið, eins og henni sýnist, og svo er það á þíngsins valdí, hvað
þat) ,i eptir vi~ það gjörir. En hvað kostnabí þeim viðvíkur, sem
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konúngsfullt1'úinn var að tala um a~ gæti risið út af hinni nýjn
sveitarstjórn, þá var ekki gjört rá~ fyrir honum seinast, þegar mal
þetta var rætt, því svo var þá til ætlazt, að allir nefndarmenn í
sveitastjórninni skyldu vinna kauplaust; enda held eg, al'>þeim þyrfti
ekki að bregða víð þetta, sem verið hefði áður hreppstjéraryþví
allir vita, hvernig með þá hefir verið farið í þessu tilliti.

Konúngsfulltrúi: Eg skal bæta því við það, er eg sagði aðan, til
:t~ fyrirbyggja misskilníng, að eptir því sem eg hefi skilið stjórnina,
þá ætlast hún til, al'l her verði sett arntsráð í hvert amt, eður eitt
Communalrað (ekki landsstjórnarrdð) yfir allt landið. Hver þessi til-
högun sem sett er, getur ekki komizt á án töluverðs kostnaðar, og
hann er eg hræddur að leggja á landið, eins og mí stendur.

J. Sigurðsson frá Tandraseli : þetta mál hefir her áður á þing-
um verið vel og ítarlega rætt og mebhöndlab ; það var bæðí 1853
og 1855, svo sem alþíngí gjörM ser allt far um að níðslaga um það,
og senda stjórninni sínar tillögur um það, að eg get ekki skilið, að
þetta þíng gjöri það betur, þó það fari nú að taka það mál til með-
ferðar. Eg held, að stjórnin hafi því í höndum nægar upplýsingar
í því máli, og eg vil trúa henni til þess, að hún sinni því, þegar
henni þykja hentugleikar til þess. Annars er sveitarstjórnin, sem
stendur, ekki svo vond, að ekki se önnur mál, sem meira ríður á
a~ þfngíð gefi sig við í þetta sinn, og mer vírðlst, að það muni fá
nóg verkefni, þó ekki se þetta mál tekið til nefndar.

G. Brandsson: Eg gjöri ráð fyrir, að ef þíngið tekur mál
þetta til umræðu, þá verði uppástúngur þess að miklu leyti byggbar
lÍ því, er það samþykkti, þegar það seinast hafbl mál þetta til með-
ferðar, svo þó embættismenn yrðí eptir bendíngu konúngsfulltrúa
kallaðir saman úr ýmsum áttum landsins til að segja um það álit
sitt, og málinu þar með frestað, þá er ekki víst, að hvað miklu eða
litlu leyti a~ þingið gæti síðar fallizt á uppástúngur þær, er þeir
semdi um þetta efni. Stjórnin getur með öðru móti heyrt tillögur
þeirra, og þá tekið þær upp í frumvarp það, er hún líklega legði
fyrir næsta þíng, ef henni svo sýndist, og mundu þíngmenn þá veita
þeim fullt athygli. þar sem þíngmanni Mýrasýslu þótti óþarfi að fara
þessu á ilot núna, af því svo skarnmt væri liðíð, síðan alþíngi hefði
sent um það bænarskrá, og mallð væri í undirbúningi hjá stjórninni,
þá get eg ekki verið honum samdóma í þessu; hann hélt, að lítið
mundi ávinnast, þó menn nú ítrekuðu óskir sínar í þessu máli, en
svo hefir verið fyrri sagt um önnur mál, Sem þó hafa feingizt út-
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Idj;i~ að lokunum, tek eg til dæmis verzlunarmaílð, sem leingi átti
erfitt uppdráttar, og undlrskríptamallð, því öllum mun vera í fersku
minni, hversu mörg vandkvæði voru talin á þVÍ, að komingur vor
gæti skrífað undir íslenzka textann, en nú er þó þetta orðið, og Is-
lcnzkan sett á undan dönskunnl. Vita menn þó ekki til, ao neinar
þær stjórnarbreytíngar hafi orðið í Danmörku, sem hafi gjört þetta
auðveldara nú heldur en fyrri, og getur Iíkt fario um fleiri mál, ef
menn ekki þreytast að halda þeim fram.

J. Hjaltalin : Á hinum eldri þíngum hefir sveitastjdmarmalið
opt verið rætt, en er ei enn þá korníð Í gott horf, og er það e'ðli-
legt, því menn gæta ei að því, ao sveitastjórnin stendur ínánu sam-
bandi víð stjórnarfyrirkomulag alls landsins. Nú hefir stjórnin lofað
nýrri stjdrnartílhögun fyrir Ísland, og þykir mer ísjárvert ao taka
einn part úr heildinni og gjöra út um hann eða fyrirkomulag hans,
þVÍ sveitastjórnin er ab eins einn partur af hinni almennu stjórn
landsins. En meðan mönnum er ókunnugt, hvernig stjdrnarfyrir-
komulag Íslands muni verða, geta menn ei vitað, hvernig haga skuli
hinum sérstaklegu greinum þess, og þVÍ eigi heldur sveitastjórn-
inni, sem hæglega gæti komlð í bága víð yfirstjórnina, ef nú væri
þegar gjört út um fyrirkomulag hennar, og vil eg því óska, ao eigi
yrði hreift víð sveitastjórninni ao svo komnu.

Arnljótur Olafsson: Mer þykir það undarlegt, að þíngmenn
skuli tala á móti nefnd Í þessu máli, einkum þar eð þínginu er í
stjórnarlögum vorum heitinn meiri rðttur í þessu máli en öðr-
um, og á þVÍ fulla kröfu á, að því verði gegnt. Þíngmenn hafa
fært tvær ástæður móti nefndarkosning Í máli þessu; önnur er sú,
ao stjórnin muni leggja lÍ síðan frumvarp fram, og hún muni
taka tillðgur alþíngis 1855 til greina, en hin astæðan er
sú, að hún se farin ao hugsa ser að setja her amtsnefnd-
ir, en sýslunefndir eingar, heldur eins konar landnefnd, og því
se eigi vert að fara að rugla stjórnina í þessum reikníngum
sínum. Ver vitum þá, að stjórnin er að hugsa malíb, og ef svo vel
vill til, eins og sumir hafa sagt, ao vilji hennar fari sömu leiðina, sem
ósk alþíngis, þá sýnist mer, ao alþíngi ætti eigi ao hafna tækifær-
inu til þess að biðja stjórnina um það, sem það veit að hún er fús
á að veita. En se nú svo, að stjórnin se að búa frumvarp til, sem
ver megum vera hræddir um að ekki muni eiga alls kostar vel
við her á landi, þá gæti þínglð, ef það nú tekur málið til meðferð-
ar, girt fyrir óhentugt frumvarp frá stjórninni um sveitastjérn, og
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bent henni á ýms ný atrlðí í málinu. þar sem hinn 6. konung-
kjörni þfngmaöur gat þess, að sveitastjórnin væri partur af stjórn
alls landslns, og hafði það sem ástæðu á móti nefnd, þá sýníst mer
það ein gin ástæða á mötí nefnd, heldur mæla með nefnd, því að

sönnu stendur sveitastjórnin í sambandi við landstjórnina, en hún er
líka sérstakleg og óháb henni, einkum þar sem henni er frjrilslega fyrir
korníð. Eg veit, ab þíngmaðurlnn fellst <Í a'ð svo se, því honum

mun kunnugt um sveitastjórn á Einglandi. Með því nú að sveita-
stjórn er sérstakleg. og ac mörgu leyti aðgreind frá landstjóminni,

þá er rett, að ætlun minni, ac kjósa nefnd í þetta mál ser i en þa'6
mælir og með nefnd í uuilinu, að ver eigum bráðum von á stjórn-
arbót á landi her, og það því fremur, sem álíta verður, a'ð sveitar-
stjórnin se undirstaða lundstjörnarlnnar, en mer finnst menn eigi a'6
fara her að, eins og þegar lllenn byggja hús, að byrja að neðan og
byggja upp eptir, eður leggja fyrst grundvöllinn, en ekki a'6 byrja
að ofan og fara ofan eptir.

G. Brandsson: Þíngma'ður BorgfirMnga gat þess, sem eg vildi
hafa sagt, að venja væri a'ð leggja fyrst undirstöðu og byggja sfban
ofan á, og er líklegt ac stjórnin líti eins á malíb ; því þa'ð er kunn-
ugt, a'ð hússtjörnarlögln, sem þó standa neðar en sveltastjórnarlög-

in, hafa verib í smíðum her lÍ landi næstliðinn vetur, og það eptir
tilhlutun sjálfrar stjórnarinnar, og vildi hún hafa lagt þau fyrir þetta
þing, hefbi hún ekki haft of nauman tíma til þess; það eru því lík-
ur til, að stjórninni se það ei ógeðfellt, þó sveitastjémarmállð se

tekið fyrir her á þínginu.
J. Hjaltalín : þar sem þingmaður Borgfirðínga benti til sveita-

stjórnar á Einglandi, þá vil eg spyrja hann að, hvenær sveitastjórn-
in á Eínglandi hafi byrjað; var það ekki með ))parlamentinu"? þVÍ
"parlamenti'b" er eigi annað en fltór sveltarstjðrn ; sveitarstjórnin þar
getur ei gjört annað en það, sem "parlamenti'b" vill. þar sem þíng-
maður Gullbríngusýslu sagðt, að menn ætti ac byggja á grund vell-
inum, þá vil eg spyrja: hvað er grundvöllur sveítarstjórnarinnar, er
það ekki hin æðsta stjórn t. a. m. alþíngi her á Íslandi? eða land-
stjórn innlenzk, ef að hún á sínum tíma getur á komizt.

G. Brynjúlfsson : Eg skal nú manna sízt vero a til þess ao neita,
ac sú aðferðin se æfinlega réttari, a'ð byrja heldur ao byggja húsið
að neðan, en ac ofan. En einmitt af því mer finnst oss Íslendínga
enn vanta svo margt, sem jafnvel er neðar enn sjálf sveítastjörnin,

eins og t. a. m. öll tilhögun á bústjórn og vinnufólkshaldi her Í
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landi, sem hinn heiðraði þingmaður úr Gullbríngusýslu minntist á;
einmitt vegna þess held eg ei, að 1írángurinn geti orðíð mikill af
því fyrir þíngi~, a~ fara nú þegar að fara út í sjálft sveitastjórnar-
mrílíð. Á Einglandi cr þa~ a~ vísu satt, að allt hefir þar skapazt
og myndazt koll af kolli og á e'ðlilegan luítr, en því miður vantar
oss her enn svo ofboð margt og jafnvel sjálfa undírstöðuna, sem
Einglendíngar þó fyrir öndverðu bygg~u á; og se eg því ei, til
hvers það er að fara nú undir eins að benda oss til dæmis þeirra
í þesu máli. Her ræðir enn a~ eins um nefndarkosnínguna, og væri
æfinlega bezt að vera sem stuttorðaetur um slíkt, til þess a~ taka
ci meira af tíma þíngsins frá öðrum störfum, en nauðsynlegt er;
en með því eg nú ekki fæ sðð, að þínglð geti að sinni gjört nokk-
uð meira í málinu, en þa~ hefir aður gjört, þó það nú aptur taki
það til yflrvegunar, og af því sjálfur flumíngsmaður bænarskrárinnar
hefir sagt, a~ aðalaugnamlð hennar al'> eins væri a~ hvetja þíngíð til
að herða á stjórninni með málið, sem víst æfinlega í sjálfu ser er
mikilsvert -, þá finnst mer það fullkomlega nægja, ef menn nú að
eins gæti fundið upp einhverja þá aðferð, sem fullnægði þessum til-
gángi belbanda og ósk allra vor, án þess þó að tefja þíngi~ á ó-
þarfanefndum. Skal eg því leyfa mer að stínga upp á því, ef slík
uppástringa er her löglega fram borin - því það veit eg ei með
vissu -, að þíngi~ í þetta sinn a'ð eins alyktí, að bi~ja stjórnina
að flýta fyrir málinu, en a'ð ö~ru leyti sleppi nefndarkosníngu að
svo stöddu.

Páll Sigurðsson: þetta mál hefir verið tekið fyrir á alþíngi 1853
og 1855 og ítarlega rætt, og voru þá margbreyttar skoðanir á því,
og fannst mönnum það þá mjög örðugt ,iMángs, svo vlð sjálft hí, að
úr því yrði ögrelðanleg benda. Vir'ðist mer því vel til Ialllð, a~ malíð
væri nú teklð aptur fyrir; því það gæti oroi~ til stuðníngs fyrir stjórn-
ina, og menn gæti nú varað sig á göllunum, sem þóttu vera 1855.
Sveitarstjórn og góo hússtjórn er undirstaða undir goða landstjórn,
og þar eo menn nú eiga von á frumvarpi frá stjórninni um fyrir-
komulag landstjórnarinnar, þá væri það mjög óhentugt, ef bæði þessi
mál yrðl samferða, og virðist mer því betra, ao menn hugsi nú um
sveltarstjérnarmállð, sem þarf mikilla umbóta víð, og mundi með því
betri samstemma geta komizt á milli sveltastjórnar og landstjörnar,
og vil eg því mæla með nefnd í málinu, og það þd fremur, sem
óvíst er, a'ð frumvarpio frá stjórninni um stöðu Íslands í ríkinu komi
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strax, og vil eg því ekki fresta nuilinu, heldur að það se rætt ,i þing-
inu 1111, og þar stjórnin hefir mí í höndunum skoðun þmgsins á þessu
máli, all menn þ;i aptur bendi stjórninni :i þau helztu undirstöðuat-
riði, sem þínglb álítur nauðsynlegt a~ frumvarpill væri á byggt. Þa~
má kann ske líka leingi bíða eptir endurbættri landstjórn her, eða
víð fríum jafnrétti við aðra ríklshluta konúngsveldísíns, þvi þó því hafi

þr.ífaldlega verið 10fall, þá vitum via ekki, hvenær þessi tími stjórn-
arinnar kemur, svo það er að sj ,í, að hj,i stjórninni se 1000 ár sem
1 dagur.

Guðmundu» Brandsson: Hinn 6. konringkjörnl þingmaður sagði, uð
alþíngi væri grundvöllur sveltastjérnarlnnar ; því vill hann þá hrinda
málinu frá þínginu? þetta þykir mer mótsögn. Sæi stjórnin, að sveita-
stjórnarmalínu væri "el fyrir koruib, og hún gæti sea, a~ víð værum

færir nm að stjórna oss í hinn minna, kynni "el a~ vera hún yrbl
fúsari að gefa oss meira frelsi í því stóra, og fyr koma fram með
frumvarp til stjérnarskipunar Iyrir Ísland, og finnst mer þetta því ný
ástæoa fyrir því að kjósa nefnd í málið.

A.rnljótttr Ólafsson: Hinn háttyjrti 6. koruingkjörní þfngmað-
ur sagði, að parlamentlð, nuílþíngið eður lögþínglö á Einglandi, væri

samsett af héraðaþíngum. þetta er öldúngis rett hermt, malþing Eing-
lendínga er a'l> uppruna sínum til Iandsþing eður alþingi, því að þar
áttu menn sæti úr hverju héraðsþíngl og bæjarþíngt, enda var og

parlamentið optlega kallað alþíngi (the common council) í fyrri daga.
Með þessum sínum eigin orðum hefir þá hinn lníttvirtl þingmaður
sjálfur sagt, a\'! sveltastjórnin hafi á Einglandi verill undanfari aðal-
stjórnar Iandsins, og væri það þVÍ undarlegt, ef hann vildi, að öfugt
væri a'l>farið her :í landi. En þar sem þíngrnaðurínn sagði, að parla-
mentíð setti nú lög um sveitamril, er sveitastjórnirnar yrti að hlýða,
þá er auðvitað, að svo er; en hitt er og víst, a~ sveítanefndir, og þó
einkum bæjarnefndir hafa enn mikíb frelsi á Einglandi, þar sem þeim
er heimllaður rðttur til a\'! setja auka lög (bylaws), eður gjöra sam-
þykktir til betri og haganlegri stjrirnar d sínum málum; fyrir því eru
og margskonar reglur og frabrugbnar samþykktir á Einglandi, eptir
því sem til hagar í hverju bæjarfelagi eður sveit,

Eg hefi leyft mer að drepa á þetta mál, al því eg veit, að hinn 6.
kontingkjörnl þingmaður ber, eins og eg, hina mestu vírðíngu fyrir
stjórnarhætti Einglendínga. þ,i vil eg og benda hillum 6. korning-
kjörna þíngmanni til þess, að von er á uppástúngu um stjórnarbót
nú á þessu þingi, og fæ eg sannarlega eigi seo, hvernig alþtngi get-
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ur farið ao kjdsn nefnd í það mal, en reka sveitasjérnarmállf frá ser;

nri með því að mer hefir svo sldlizt, sem þíngrnaðurinn vilji hafa stjórn-
arbétarmallð fram, þá vona eg, að hann se því eigi mótfallinn, að sveita-
stjémarnuíllð verði því samferða, því hvort sem hann nú ætlar, ao
sveltastjérnin eigi ao fara á eptir eður á undan, þá hefir hann þó
sagt, að þessi mal væri svo náskyld, að það væri mikil ósamkvæmni
af honum, að gjöra þeirra skilnað svo mikinn, að annað þeirra skyldi
sitja strandsetri her á landi, meðan hitt siglir út fyrir poIlinn.

Jón Hjaltalín : Eg mælti á móti nefnd í þessu máli einkum veg-
na þess, ao eg hélt, ao ekkert frumvarp um stjórnarbótartnálið yrðl

lagt fyrir þetta alþíngi og áleit þvf, að gagnslaust væri all ræða sveit-
arstjérnarmallð ; en verði nú lngt fyrir þfngíb frumvarp um stöðu
Íslands í ríkinu (Forseti: þfngrnaðurinn meinti bænarskra). Nú! ef
svo er, þá fell eg frá meiníngu minni, og hefi ekkert á móti, að mál-
io se tekið fyrir.

Arnljótur 6lafsson: Eg sagði uppástúnga.
Konúngsfulltrúi: Mín meiníng um það, að réttast se ab setja

einga nefnd í þessu máli, hefir ekki getað breytzt víð þær laungu um-
ræður, sem þegar eru orðnar um það, Eg se eigi, hvað þíngio ætl-
ar að ávinna með því, a'b taka nú þetta mál aptur til umræðu; því
það getur þó ekki ætlað ser ao fara sjálft að biia til nýtt frumvarp,
og ekki get eg heldur seo, ao það eigi víð, að það biðjí stjórnina
um nýtt frumvarp aptur; hvar á móti mer finnst það bezt eiga víð,
ao þfnglð, ·vio svo búlð, bíði eptir því, hvað stjórnin gjörir framveg-
is við málefni þetta, er henni mun ekki falla úr minni. Ao öðru
leyti virðíst mer ræður þíngmanna hafa verið nokkuð á reiki um
þetta mál, og sumir þeirra ekki verið lausir við ao misskilja orð
mín. Eg talaði um það sem mögulegt, ao sett kynni að verða her
eitt stórt cornmunalráð fyrir allt landið, en eg talaði ekki neítt um
landsstjérnarrað. Eg hefi ekki heldur gefið tilefni til þess, sem nokkr-
ir þíngmenn hafa talað her um, að illa færi lí því að byrja bygg-
ínguna frá ofanverðu, því ef stjórnin á ný leggur frumvarp til sveita-
stjórnarlaga fyrir þfnglð, þá mun slíkt frumvarp innibinda í ser ekki
einúngis yfirstjórn i sveítarmalefnum, heldur líka sveita- eða hreppa-
stjórn og má ske sýslustjórn, og þannig, eins og eðlilegt er, byrja
á grundvelli byggíngarinnar.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg vildi vekja athygli þíngs-
ins lÍ því, að tilgángur bænarskráarirmar er sá, ao þíngið herti á
stjórninni að flýta fyrir málinu, en ekki sá, no þíngio s~{yldi semja
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nýtt frumvarp. Virðist mer því rettast, nú kosin væri nefnd til 11'0

semja ávarp til kenrings um, að flýta fyrir málinu. En mer finnst
þfnglð vera sjálfu ser ósamkvæmt, ef það nú hrindir málinu; því
1853 og 1855 var þínglð einhuga á sveltarstjémarmrillnu, en sýnir,

n'ð það mí er orðið annars hugar, ef nefnd er eigi kosin í það. En
ao mesta þörf er á nýrri sveitastjérn, sest daglega á ræðum þíng-
manna, t. a. m. í vegabétamálinu ; og því skyldu menn þá eigi

velja nefnd í þetta mál, sem öllum þykir þ(í svo mikils varðanda ?
Komlngsfulltrúi: Ef þíngrnenn væri hræddir um það, að stjórn-

in heidi, að þínginu væri horfinn allur hugur á sveltastjörnarmrillnu,
ef það eigi sendir nm það bænarskra í þetta sinn, þá er hægt fyrir
þíngtð að fyrirbyggja það, með því ao fara í líka átt, eins og þíng-
maðurinn fd Skagufjarðarsýslu stakk upp á.

Gísli Bl'ynjúlfsson: Mel' þykir vænt ao heyra af orðum hins
hæstvírta 7t'Omlngsfullt1'úa, ao hann álítur uppasningu mína svo rétti-

lega framborna, að hana megi taka her til greina, og skal eg því
ei framar leingja umræður: um þetta nuil. A'ð eins eitt atriði vildi
eg þó enn leyfa mer að taka fram. Sumir álíta, að nú þegar se
nauðsyn að fara frekar út í sveitarstjémarmálið sjálft, en eg vero
þá a'6 spyrja: hvað er stjórn og til hvers er hún sett? Ao mínu
viti er hún ekki annað en veri, færi til að koma því fram, sem
menn álíta rett og nauðsynlegt ; og spursnuílíð er þá allt af um,
hvort sú sveitastjérn , sem nú er, nægi ei í bráð til þess að
koma því til leiðar, sem nllranaubsynlegast er fyrst, og undir-
staðan er nndir öllu hinn, að bæta sumsé og efla búnaðarhag
lllanna bæði á sjó og landi. því til hvers er að hugsa R\'O mjög
nm sjálfa stjórnina, meðan margt það enn vantar, sem stjórna skal?
En þó skal eg nú ei fara leingra Ilt í þetta, eins og eg ei heldur í
raun og veru vil vera sjálfu málinu mótfallinn, ef það kemur fyrir;
en eg ætla mer heldur að minnast ögn á þab, sem þíngmaður Borg-
fírðínga sagðí um uppruna hins enska þjébþíngs, því eg held það

ei gott, að svo rringar skoðunir korni mótmælalaust fram á þínginu.
þa'ð er eingan veginn rétt, að "parlamel1ti'6(( enska se upprunalega
sprottið af sveitastjérn eða sveitanefndum, heldur "eit hver, sem þekk-
ir sögu Eínglands, ab yflrluisið, sem nú er kallað, og þar sem lavarð-
arnir enn eiga erfðasetu, er upprunalega a'6 eins svo til komið, a'ð
konúngur stefndi hinum svo nefndu "barónum(( á sinn fund til raba-
gjör'6ar um ríklsmál ; slíkt kölluðu menn á Norðurlöndum höf'ðíngja-

stefnur í fornöld, og barónarnir ensku svara beinlínis til fornra hersa
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í Noregi eða goðauna, sem sátu í lögréttu hjá uss, og annara sveit-
arhöfbíngja , en með eingu móti til almégamanna. Sama er og

í raun og veru að segja um uppruna undírhiisslns, er í fyrstu líka
var sameinað yfirhúsinu, að þeir, sem þangað komu, voru heldur
með cingu móti alþýðumenn. en svara helzt til "hölda« hjá oss í
héruðum, eður slíkra minni sveltarhofðíngju , er goðarnir höfou með
ser í Iögréttunní til níðagjörðar , sína tvo hver; þeir voru lÍ Eing-

landi kallaðir "knights of shires", riddarar úr héruðum, og var það
upprunalega skipan konúngs , ao umboðsmaður hans í fylkinu skildi
senda tvo slíka menn til þíngs úr hverju umdæmi. (Forseti kvað övið-
komandi málinu). Eg er þ,í líka fús á ao hætta því í þetta skipti, með
því eg hefi ekki heldur í fyrstu hafið mals ,í þessu, og var nú líka
a'ð mestu leyti búinn. Hvað sjálfu málinu, sem her um ræðir, víð-
víkur, skal eg að eins enn bæta því vlð, að þar sem sagt hefir ver-
i'ð, að ástæða væri meiri til að taka nú sveltastjérnarnuillð til greina,

ef almenn landstjórn yrðl og rædd á þínginu í þetta sinn, þ;í skal
eg heldur ei neita þVÍ, a() þetta er sjálfu ser vel samkvæmt. En
einmitt af því eg vil byggja a() neðan, en ei að ofan, se eg nú ei
heldur mikla ástæðu til að fara svo lángt út í hið almenna land-

stjórnarmál Í þetta skipti; hitt er annað, að menn reyni a() endur-
bæta einstök atriði og þá þau, sem mest er undlrkomíð.

Forseti: Eg vil geta þess víðvíkjandi uppástúngu þingmanns

Skagflrðínga, að um hana getur eingin atkvæðagrelðsla farið fram,
að svo komnu, eða ii meðau stendur á Inng.íngsumræðunní, en þau

verður a'ð vera komið undir nefndinni, ef nefnd yrbl sett í mrillð,
hvort hún vill f<Í()a til að taka þ,í stefnu í malinu.

Ásgeir Einarsson: þao er Iítíb g,lgn í þVÍ a'ð tala um sveitar-
stjórnina á Eínglandl, því alþíngí býr eigi til sveltarstjórn í þetta sinn

eins og hún er á Einglandi, enda munu Íslendingar ekki verða gjörð-
ir að Einglendíngum fljótlcga. Þíngllla()ur Skagfirðínga sagði, að sú
sveitastjórn, sem væri ber, nægði til að framkvæma það, sem þyrfti,
en hefir þá klaðanuíllð eigi sýnt það, a() þörf er á annari svelta-
stjórn en hreppstjórum og prestum? þa'ð el' öllum kunnugt, hvern-
ig til geingur með sveitastjórnina : hreppstjórar ern launalausír, sett-
ir af amtmönnum um 3 ár, og þegar þau eru Iibln, verða flestir
fegnir að sleppa víð hreppstjórnina, og þetta geingnr, þangað til ekkifæst
annar til ao vera hreppstjóri en sá ónýtasti af öllum hreppsbrend-
um. Sumir vilja ekki taka sveitarstjérnarrnállð til nefndar, eða með-
ferðar, meðan ekki se útkljá~ UllI samband Í~lands vlð Danmörku
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og yfirstjórn í landinu sj.ilfu, og hafa þeir nokkuð til síns máls;
en svo "ill nú til, að bænarskrár eru komnar til þíngsins um þetta
efni; ári'b 1853 voru þau 3 mál tekin fyrir, stjórnarbótar-, sveita-
stj órnar-, og hússtjúrnnrmrilið, og lýsti konúng~fulltrúinn ánægju
sinni yfir því, hvað vel hefbí tekizt með stjémarbétnrmálíð, og spáðí
vel fyrir því, en s,í spádómur er ekki rættur enn þá, getur mer þó
ekki betur sýnzt, en frestur þess máls se slagbrandur fyrir flestum
framkvæmdum í allri landssjérn á Íslandi; eg þykist því viss um,
a'b þínglð taki það mál til meðferðar á þinginu mí, og þurfi því
ekkert a'ð vera því til fyrirstöðu, a'b kjósa nefnd í sveitastjórnar-
múlíð.

Indriði Gíslason: Eg hefi leingi staðíð í þeirri meiníngu, að
alþingi heldur vildi láta ser míða áfram, en aptnr á bak, og hvað
sem mí sveitastjórninni líður ii Einglandi eða hvar annarstaðar, þá
hefir líklega alþingi verið stíptað í þeim tílgtíngl, 30 gefa þjóOinni
kost á að -Idta meiníngu sína í ljósi, og þíngtð yfirvegi vel þá mein-
íngu, enda segir m.iltæklð, að hver se sínum hnútum kunnugastur,
og hver getur nú verið kunnugri þörfum sveitarstjérnarlögunar, en
sveitirnar sjálfar, er bera sig nú .upp fyrir þinginu, og því skyldu
menn nú ekki mæla með nefnd í málinu?

Arnljótur Ólafsson: Þótt eg viljl eigi orðleíngja framar um
sveitastjórn ii Einglandl, þá neyðíst eg til að svara þíngmannl Skag-
fírðínga því einu, að lýsing hans ii einúngis vlð efri málstofuna, en
alls ekki víð neðri málstofuna, því þar er lýsíng mín rett, og skal
eg sýna. honum það svart á hvítu, hvenær sem hann vill.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : þa'ð var ekki af því, a'b eg
var mótfallinn nefnd í þessu máli, að mer þætti elnkls ábótavant í
sveítastjörnarlögunínnl, dem er, heldur var hitt, að mer sýnist, að
þíng þetta muni rii n6g annað enn nauðsynlegra til að ræða um og
afgjöra. Stjórnin hefir hvorki neitað að gegna þessu máli nc hús-
stjdrnarrruílinu, þau eru bæði í smfðunum hj:i henni, og get eg haft
þolinmæði að blða eptir þeim. Eg vil ekki fara svo lángt inn í
malið að svara þeim, sem hafa sagt, að framkvæmdir sveitarstjórn-
arinnar mundu gánga betur, ef nefndarstjórn væri í sveitunum, það
megi sj,í á klaðamallnu ; en það er sjaldan (sem betur fer), ao svo
standi á, að alþýðan verðl eða þurfi, a'b brjótast beint á móti ráo-
um stjórnarinnar, það getur skeð, að það gángi betur með nefndar-
stjórn, en að framkvæma og framfylgja nauðsynlegum skipunum yf-
irvalda og stjórnarinnar, og níða úr fyrir fiítækum, mun gánga allt
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eins vel og njótt, a~ einn se hreppstjóri eða forstöðumaður sveitar-
stjórnar í hverri sveit.

Jón Sigurðsson fd Gautlöndum: Mig getur ei annað en furð-
að á því trausti, sem þíngmaður Mýramanna hefir í þessu máli til

stjórnarinnar, sem þó ckki er vandi hans, og get eg alls ekki verið
honum samdóma; með því a'6 kjósa nefnd í uialíð, vinnur þínglð
það tvennt, fyrst a'6 herða <i stjórninni, með að flýta því sem mest,
og í annan stað kynni með því ,10 fyrírbyggjast ao stjórnin sendi
þínginu frumvörp til sveítastjdrnarlagn, sem ekki ætti alls kostar Hl
víð, sem eg annars kostar hefi nokkra ástæ'Du til að óttast fyrir.

Petur Petttrsson: þar bænarskráin fer því ;í flot, a'6 alþíngi
l;íti í ljó:;i áhuga sinn á því, ao gefin verði ný sveitarstjérnatlög, rin
þess ilO nýtt frumvarp se samíb, þá vil eg grelða athæti mco því,
að nefnd se sett; því nefndin getur gjört annaðhvort, ao semja
nefndarálit þess efnis, ao það sl,ýri stjórninni fd áhuga landsmanna
á þessu máli, eoa þlí. ávarp frl\ þínginu í þess stað, og er eg að
því leyti á sama máli og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi og þíng-
Illaour Skagflrðínga.

Jón HjaltaNn : þar mer virðist [oreet; og hinn hæstvirti kon-
úngsfttlltníi ekki vera á sömu meiníngu víðvíkjundí uppástúngu þíng-

manns Skagflrðínga, þar sem lwnúngsfulltrúi vill láta taka hana til
greina, en forseti ekki, vil eg, þar mer þykir mill þetta mjiig árí'ð-
anda, og það mikllsvarðanda, ilO því verði ráoio sem bezt til lykta,
spyrja hinn háttvirta forseta, hvort þíngið eigi geti hald-
io ser til uppástungu þíngmanns Skagfirðínga, ef nefnd eigi yrði
kosin í málíð ?

Forseti: Eins og eg benti til áo'an, þá se eg eigi, að uppá-
stringa hins hefðraða þíngmanns Skagfírðínga verði tekin tíl greina

eða atkvæða í þessari umræðu málsins, því samkvæmt 63. gr. í al-
þíngístilsklp. verour annaðhvort ao gjöra Yio hverja þlí. uppástúngu
er kemur fram lí þíngl, a'6 kjösa nefnd í málið, eon ónýta það eon
fella með atkvæðagrelðslunní, og eru þar undantekin einúngis þau
mál, sem 77. gr. alþínglstllsklpunarínnar getur n;1o til.

KonúngsfulltTÚi: Þegar eg benti hinu hefðraða þíngi til upp-
:ístúnga þíngrnannslns úr Skagafjarðarsýslu, vildi eg ei nákvæmar
taka það fram, hvernig þtnglð skyldi nota hana, því það áleit eg
meir víðkoma hinum háttvirta forseta en mer. Eg skal geta þess,
ao það sem hinn nefndi þíngmnður stakk upp lí, líkist því, er Danir
kalla "Dagsorrlen". Fyrir henni el' ao vísu ekki gjört rá'6 í þíug-
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skðpum vorum, en eg Be þó á hinn bóginn ekkert ólöglegt í Því,
þó málinu nú væri vísað frá þínginu með þeirri athugasemd, sem
þíngmaðurínn stakk upp á.

Gísli Brynjúlfsson : Ef uppástúnga mín, eptir því sem hinn hátt-
virti forseti nú hefir sagt, ei er með öllu lögleg her á þíngi, þá er
eg fús á að taka hana aptur. Skal eg þá og heldur ei le ingur vera
á móti nefnd í þeim tilgángi að herða á stjórninni með málið,

Jón Hjaltalín : Eg er þá einnig á því, að malíð verði ánýjao
víð stjórnina.

Forseti: Eg vero þá ao álíta múlio nægilega rætt.
ll. G. Thordersen : Á það að vera ætlunarverk nefndarinnar

einúngis ao semja ávarp til konúngs, um ao flýta frumvarpi sínu eða
er það meira? se hið 'fyrgreínda, ætla eg ao gefa atkvæði fyrir
nefndinni, annars ekki.

Forseti: Nefndin hefir fríar hendur.
Var síðan gelngíð til atkvæða og samþykkt með 19 atkvæðum

gegn 4, að kjósa skyldi nefnd í málinu. En þar bæðí var stúnglð
upp á 3 manna nefnd og 5 manna nefnd, var geíngíð til atkvæða

um, hvort heldur skyldi vera, og var 5 manna nefnd samþykkt
með 13 atkvæðum gegn 7.

Var síðan geínglð til kosningar í nefndina, og voru þessir
kosnir:

Petul' Péturson með . 13ath.
ArnljótU1' 6lafsson með 12
Sveinn Skúlason með 11 -
Gísli Brynjúlfsson með 10 -
Jón Sigurðson frá Gautl, með 10 -

Og voru skjöl malsíns sfðan afhent varaforseta, er hlotlð hafði flest
atkvæði.

Forseti: þar næst kemur eptir dagskránni bænarskrá úr Austur-
Skaptafellssýslu um breytíngu á J. b. R. b. II. kap. Var bænarskrá-
in afhent þíngmanni Anstur-Skaptfellínga.

Stefán Eiríksson: Þíngmenn hafa raunar leslð bænarskrána lí
lestrarsalnum, en þó er lfklega betra ao lesa hana upp.

Var þá bænarskraín upp lesin, svo látandi :

>J Ver her undirskrifaðir ínnbúar Austur-Skaptafellssýslu óskum,
ao hið helðraða alþíngi taki til yfirvegunar og álita eptirfylgjandi
atrlði. tlao er alkunnugt, að JónsbókarIög eru lí margan hátt mis-
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skilningi undirorpin, og það hj,í hinum löglærðu mönnum, og þá er
ekki von, að hinir ólöglærðu geti leitt ser í grun neina vissu af lög-
bók þessari, sem þó þyrfti a~ vera. Þa~ er einkum rekabálkur Jóns-
bókar, 2. kapítulí, sem nauðsynlega þarf a~ takast til íhugunar, ser
í lagi þau atríðl, sem snerta ítaksfjörurnar, því leígulíðar, þar sem

SYO á stendur, a~ Itaksfjara er inn í landareigninni, vilja hafa sömu
rekaítölu af ítaksfjörunní og landsleigufjörunni, en það er orðin venja

að eptirgefa af landsleigufjöru 4 alna laung tre og þaðan af smærri,
einkum á komingsjorðum , en í Jénsbökar rekabalkl, 2. kapítula,
er að eins talað um af ítaksfj öru álnarkefli og smærri; en til að
fyrirbyggja misklíð og misskilning Iögbökarlnnar í þessu efni ósk-

um "er, a~ hið heíðraða alþíngi taki 2. kapítula í rekabálki Jóns-
bókar til yfirvegunar, og sendi þegnsamlega bænarskrá til konúngs
vors um,

1., að lagt verði fyrir alþíngi 1861 frumvarp til laga um reka-
rett af ítaksfjörum, þannig:
a) að ítaksíjömelgandí eða rekamaður hafi allan trjáreka

af fjöru sinni.

b) en leígullbí eður landeigandi, þar sem svo á stendur,

fái þóknun eptir samkomulagi fyrir björgun trjánna.
2., að hvort heldur lelguliðí eður landeigandi búa á jörb þeirri,

hvar Itaksfjara er í landareigninni, þá hafi þeir einir rett
fremur .öðrum évíðkomandi aa vera fjörnvaktarar, ef reka-

maður ekki sjálfur getur vaktað reka sinn.
3., aa rekamaður hafi 6 álna lánga hákalla og þaðan af stærri,

hnísur allar, 6 álnir og þar yfir, hvali alla, þorská alla, er
heilir reka á land.

Skrifa'6 Í maí 185U".

(41 nafn).

Stefán Eiríksson: Eg vero reyndar aa játa það, að eg var ei
fastur á, að semja þyrfti bænarskrá um þetta efni, en vildi þó ei
neita kjósendum mínum um a~ bera hana fram fyrir alþíngí, og eg
gat það ekki heldur samkvæmt 39. gr. alþíngistilskipunarinnar. En
áður en eg tala meira, ætla eg að biðja hina lögfröðu þíngmenn aa
segja álit sitt um bænarskrána, þar eg er, eins og þíngmenn vita,
einginn lögfræðíngur.

Þórður Jónassen: Eg er samdóma hinum heíðraða flutníngs-

manni, að þessi bænarskrá se ekki mikilsverð, þvi hún er, að mínu áliti,
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hvorki vel hugsuð, ne ao eíniuu til þess umkomin, ao nefnd se sett
um hana. Hiin snertir einúngis leiguliðagagn á ítakaíjörum, sem
bænarekráin vill S6 annað og minna á ítaksfjörum en á leigulandi.

Eg veit nú ekki betur, en að landeigandi og landseti geti samið og
sé vanir að semja um leiguliðagagn, og að það fari eptir því, hvern-
ig á stendur í hvert skipti, en þegar SYO er, þá er ítaksrekaeíganda
innan handar að semja fyrir sitt leyti um Ielgullðagagnið víð þann,
sem á [örðu býr, og ao koma ser saman ,'io hann, hvort það skuli
vera meira eða minna en það, sem hann hefir hjii jaroeiganda, og
því þarf her ekki lí neinn lagnbobl no halda. Ao ágreiníngur se
milli lögfróora manna um Ieigullðngagntð, er mer ökunnugt, en það get
ég fullyrt, ao ekki hefir spursmriliö í langa tíma kornið undir dóm-
stólana her til úrskurðar,

Stefán Eiríksson: Ágreiníngllrinn el' einkum um það, að ábú-
andi vill hafa lelguliðagagn á ítakafjörum þeim, sem liggja fyrir
landi ábúðarjarðar hans. Hver hefir eiginlega rett til að vakta í-
takafjöru. og þá til að fá leigullðngagn s er það eigandi fjörunnar
eða ábtiandi landsins? um þetta vantar akvörðun í Jönsbéklnnl; þetta

var það, sem hvatti kjésendur mína til þess, að bænarskráin "ar
samin, og því get eg ekki verið samdóma hinum háttvirta konung-
kjörna þíngmanni um, ab bænarskrain se illa hugsuð, þar hún sýnir
fram á, ao sinn lögfræðíngurinn segir sitt hvað um rekarétt her 1Í

landi.

Þórður Jðnassen : Mer finnst það þó eðlilegt, ao lelgulíölnn hafi
sama endurgjald eða lelguliðagagn hjá þeim, sem á ítaksreka, og
hann fær hjá jaroeiganda, og eins virðist mer, að leigullði standi
næst til að hirða rekann á ítaksfjörunnt, þegar eigandinn eða reka-
rnabur ekki getur hirt rekann sjálfur, sem honum ar öðru leyti hlýt-
ur ao vera heimilt, þegar hann getur komið því við ; geti hann það
ekki, þli á bezt víð a'b fela umsjón rekans abilanda á jörblnní, fyrir
hverrar landi rekinn liggur, og bæði landeiganda og ítaksrekaetganda
hollast, a'b sami maður hlrðí hvorntveggja rekann.

Jón Petursson: Mer finnst með öllu ófært ao taka þannig fá-
ein atrlðí út úr rekalöggjöfinni og fara ao breyta þeim; því breytíngin,
sem farið er fram ,í, getur hæglega kornið í bága Ym aðrar ákvarð-
anir rekalöggjafarinnar ; nema þá ef allur rekabálkur væri tekinn fyrir
um leið, og það er ófært ao rífa einstök atriði tir samanheingi
þeirra í lögunum, því þar víð detta lögin öll sundur í sundurlausar
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hugs-anir eður ákvarðanir. Af þessum astæðum verð eg að mæla móti
þYÍ, að nefnd se sett í þetta mál.

Stefán Eiríksson: Eg er ekkert fastur á því, að bænarskr.iln
verði tekin til meðferðar, þar eg heyri af ræðum hinna konúng-
kjörnu þíngmanna, er talað hafa, að eingin lagaákvörðun se til
nm leigulíðagagn önnur en sú, sem er í Jönsbókarlögum, því eins og
hinn 1. konúngkjörni þingmaður sagbi, er eg samdóma honum í
því, að ítaksfjörueigandanum er heimilt að taka hvern þann
fJörnyaktara, er hann vill, ef honum þykir landsleigumaður eða
landeigandi ótníir þjónar.

Forseti: Vill þíngmaðurinn þá taka bænarskrána aptur ?
Stefán Eiríksson: Eg vil þó heldur óska, að hún se felld með

atkvæðagreiðslu.
Var síðan gelnglð til atkvæða og bænarsknínni hrundið með

22 atkvæðum gegn 2.
Forseti: þá kemur samkvæmt dagskránni til inngtíngsunrræbu

umkvörtun úr Vestur-Skaptafellssýslu yfir því, ao kostnaðurinn við
verði á fjallabalti 1857 og 1858 fáist ekki greiddur úr jafnaðar-
sjóði Suðuramtsins, og skal eg geta þess, að eptir samkomulagi víð
mig er hinn heiðraði þíngrnaður Austur-Skaptfellínga flutníngsmaður
hennar, enda eiga kjósendur hans skylt YiO það mál.

Var bænarskráin þá afhent þíngmanninum.
Stefán Eiríksson: Bænarskraín er laung, og í byrjun hennar

er eimingls um bréfaskrlptlr um þetta; það er víst nóg ab lesa ein-
úngis niðurlag hennar?

Guðmundur Brandsson: þao er bezt að lesa hana alla.
Var bænarskráin síðan öll lesin, SYO látandi :

"Eptir ao kláðafaraldrið nn alvarlega farið að ritbreiðast í
Rángárvallasýslu, bannabí amtmaðurinn í Snðurumdæmínu, að geld-
fénaður væri þar á afrétti rekinn sumario 1857, svo faraldur þetta
dreifðíst ekki lít til annara hðraða ; en þótt flestir hlýddi banni þessu,
brutu það samt nokkrir á Rángán-öllum, og ráku geldfénað lÍ af-
rett þeirra, sem liggur áfastur við afrett Skaptártúngumanna her í
sýslu. Sýndist mönnum þá ekki annað fært, þ6 amtmaðurinn hefbi
ekki tilsett her nefndir til varnaðar klaðannm, en skerast f, að Skapt-
ártdnguafréttur væri hreinsaour þrisvar á því sumri, til a~ stía
klá~afe Rángvellínga burtu. Kostnaðarreíkníng, að upphæð 94rd.,
fyrir vörn þessa, sendi sýslumaður Skaptfellínga viðkomanda amt-
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manni með brðfl dagsettu B. febrúar 1858, og væudist þess, að hann
yrði borgaður hlutaðelgendum af jafnaðarsjóðnum, en amtmaður til-

kynnti sýslumanni aptur með brðfl af 22. marz f. á., að hann gæti
ekki Iundíð neina ástæðu til að borga kostnað þenna af jafnaðar-
sjóN Suðuramtsíns, þar fyrirtækið, er kostnaðurinn stæði af, hefði
eimíngis miðað til að vernda Skaptafellssýslu fyrir skaða af klaba-
faraldrinu, heldur skyldi upphæð relknfngsins jafnast niður á lausa-
fjártíundina í Skaptafellssýslu. Ári~ eptir, eða í fyrra 1858, gjörði
sýslumúður vor þ~i ráðstöfun, að sterkar varnir væri settar fyrir fjilr-

samgnungum milli Rangarvalla- og Skaptafellssýslna að fjallabaki og
hj,i Frilalæk, og beiddi með brefi af 24. júlí um amtmannsins sam-
þykki til þess. Vörnina samþykkti amtmnðurínn a~ VíSH, meb brðfi
3. <Íglíst s. á., með þeim fyrirvara, að kostnaður hennar felli ekki
amtsins jafnaðarsjóðí til byrðl, heldur greíddíst, eins og á~ur er um

getið, af lausafjartínnd Vestur-Skaptfellínga. Samt sem áður fól'
sýslumaður enn þá með brðfi af 8. janúar selnastl. því á flot við

amtruann, að kostnaður sá, sem áfallinn var næstliðið sumar fyrir að
varna. fjársamgaungum á milli Rángárvalla- og Skaptafellssýslna, að
upphæð samtals 363 rd. 64 sk. mætti borgast af jaínaðarsjóði Suður-
amtsíns, bæði vegna þess að kostnaðurinn se svo mikill, að Vestur-
Skaptafellssýsla ekki geti borið hann, og einnig, að Skaptfcllíngar
hafi unnið öllum amtsbúum gagn með vörninnl, en amtmaður svarar
sýslumanni með bréfl af 10. mm'z í ár II þá leíð, að hinn umræddi
kostnaður yrN ekki borgaður af Suburamtslns jafnaðarsjéði, og færir
það til ástæðu, fyrst, að varnirnar ekki eru fyrir teknar a~ opinberri
ráðstöfun, og þar næst, að arntíð ekki hefir getað tekið tillit til kostn-
aðarins vib þær í þeim raðstöfunum, sem það þegar hefir gjört til
a~ standast áfallinn kostnað víð klriðalækníngarnar. Enn fremur
bendir amtmaður til, ab landfarsótt þessi verði ekki Iyrirbyggð með
vörnum.

Malefní þetta er svo mikilsvarðanda fyrir Vestur-Skaptfellínga,
að þeir geta ekki láti~ "i~ svo búíð standa, því ekki fjölmennari
sýslubúum en þeim, hvar einasta þrír hreppar eiga í höggi að jafna
níbur á sig 457 rd. 64 sk. kostnaði, er óbærilegt, sem vlð höfum
ekki betur vit á en öll sanngirni tali fyrir að leggist á allt amtið,
því þó sýsla þessi se ekki megnug um að láta alla Suðurarntsbúa
fá nægan fj~írstofn, þá mun hún, sem stendur og næstkomandi ár,
bera mestmegnis af þeim aukatolli, sem jafnaður er á lausafé amts-
búa, og virðíst oss, að ,'er eigum heimtíng á, að aðrir samamtsbúar
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vorir beri með oss varnaðarbyrbína, því heldur sem reynslan hefir
sýnt oss, að vörnln hefir hlíft oss fyrir klaðafaraldrinu. þar eð
mál þetta er svo vaxíð , a'ð amtmaður vor hefir aptur og aptnr
neitað um, að varnnðarkostnaður vor verði greiddur af jafnaðarsjóði
Suðurarntsíns, þá verðum ver a'ð biðja alþingi vort að líta lÍ þetta
málefni, er oss varbar mjög miklu, og vonum ver og óskum, að það
sendi konúngi vorum þegnsamlega bænarskrá um:

að sá kostnaðarrelkníngur, sem Mallinn er, a'l! upphæð 457
rd. 64 sk., fyrir í tvö undanfarin lír að varna sauðfjár-
samgaungnm milli Ráng,irvalla- og Skaptafellssýelna, verðí
greiddur annaðhvort af [afnaðarsjéði Suðuramtslns, eða þeim
30,000 rd., sem ríkisþíng Dana hefir "eitt til fjárldá'ðalækn-
ínga her á landi.

Vestur-Skaptafellssýslu, 1. júní 1859".

(182 nöfn).

Stefán Eiriksson : Mer finnst sanngirni tala fyrir bænar-
skránni, því þessi kostnaður hefir verið mjög tilfinnanlegur fyrir
Vestur-Skaptfellínga, og ósanngjarnt , a'ð þeir einir skuli standast
þenna kostnað, þar sem hann einnig hefir orbíð til gó'ðs fyrir marga
aðra, og, eins og bænarskráin segir, hafa Vestur-Skaptfellíngar borið
í ár mestan hluta til jafnaðarsjóðsgjalda.

Gísli Brynjúlf.~son: þó a'ð þessi bænarskrá se nokkuð annars
eðlis, en þær hinar aðrar víðvíkjandi kl.íðamalinu, sem á'ður hefir

verið ályktað að setja nefnd í, þ,i get eg þó ei annað se'ð, en að
henni' se fullborgib, ef henni að eins verður vísað til þessarar aðal-
nefndar. þa'ð er auðvitað, að ef sú nefnd kemst að þeirri niður-
stöðu, að rett se yfir höfuð að halda vörðu, til þess að varna út-
breiðslu klaðans, og gjalda hlutaðeigendum fyrir úr almennum -sjdðl,
þá verða Skaptfellíngar eigi heldur rit undan, heldur er sanngjarnt
að gjalda þeim einnig hinn fyrri tilkostnað sinn. Stíng eg því upp
lÍ því, að bænarskrá þessari verði að eins vísað til aðalnefndarinnar
í kláðamalinu.

H. Kr. Friðriksson: Eg get eigi betur seð, en að bæn-
arskra þessi heyri beinlínis undir 49. gr. í alþínglstilsk., og atl
það hafi verið og se bein skylda forseta, aa vísa þessari bænarskrá
frá þínginu, og samkvæmt 77. grein, þar sem til er tekið, að vísa
skuli til hlutabeígandl amtmanna umkvörtunum yfir órétti, sem ein-
stöku menn þykjast hafa orðíð fyrir. En her er alls einginn 6rett-
ur gjörður Skaptfellíngum, því að þeir vissu það fyrirfram, að þeir
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yrði al) borga verðina sjálfir ; stlptamtmaður hatOi sagt þeim, að þeir
mætti setja verði þessa, en þó því a'ð eins, ef þeim svo líkaði, að
þeir sjálfir kostuðu þá. 1857 átti einginn kluðí a\) vera í Rangar-
vallasýslu, en þó var bannað -að reka þar fe á afréttir, Hefði þessu
verill hlýtt, þá hefði einga verði þurft, og eingin ástæða til um-
kvörtunar. En haft því banni eigi verill hlýtt, þá áttu Skaptfellíngar
all bera sig upp undan því, og f,i það lagfært. Auk þess virðist
nú, all nógu mörg útgjöld liggi á jafnnðarsjöðnum. Eg veit ekki
heldur, hvort nmtmenn geti lagt slíkan kostnað, sem eigi er lög á-
kveðinn, lÍ jafnaðarsjöðinn.

Ólafur Jónsson: Eptir 77. gr. Í ulþfnglstilskip. finnst mer
þÍngi\) h.aft fullan rétt til að taka þetta mál til meðferðar, og fellst
eg því á uppástringu þíngrnannslns rir Skagafjarðarsýslu, a\) vísa því

til nefndarinnar, sem kjósa ,i í kláðamdlinu ; því mer finnst það
réttilega heyra þar undir.

Páll Sigurðsson: Jafnvel þó eg álíti, að þetta heyri til kl.if a-
málsins, því þall er einmitt ángi af því, þá má eins vel kjdsa í þa'ð
sðrstaka nefnd, eins og all fresta því, þar til nefndin er kosin í
khíbamállð. En hvað því viðvíkur, a\) eg 1857 hafi sagt, að eing-
inn klábi væri þá lÍ Rángárvöllum, hugsaði eg, satt all segja, all
kláðinn væri þar drepinn, en hann var kæfður, en ekki drepinn.
En þar sem amtíð bannaði Rangvellfngum all reka fe sitt lÍ afrett;
þá, hvort sem níl þíngmaðurlnn úr Reykjavík ella aðrir hafa gefill
hinu útlenda yfirvaldi þetta r.íð, sáu það strax kunnugir menn,
að þvílíkrí skipun, að vakta jafnmikill fe Í Ii tl II III heimahögum, var
ómögulegt all hlýða, því bæði yrði það ríghora\) ,'ill það sparhald,
og spillti ávexti af kúm, og þar til væri víst, all eitthvað slyppi úr
vöktun. Menn tóku því upp það skynsamlegra dll, að breyta til
með vörnína. nota nokkuð af afréttum sýslunnar til sumarbeitar, en

setja "ör\) með Markarfljétl, og þykir mer þVÍ furða, ef stiptamt-
maður ekki vildi sjá til, að Rangvellingar feingi endurgjald fyrir
varðkostnað þenna, þar sem þeir í því hlýddu skipun hans, og þar
til höguðu varðstöðum sem skynsamlegast þeir gátu eptir astæðum.

Jón Hjaltalín: þessi bænarskra er sannarlega mj{ig einstakleg,
og virðist mer, all Bkaptfellíngar hafi einga ástæðu til umkvörtunar,
þegar menn íhuga, hversu lítilfjörlegur kostnallur þeirra "ill verðina
er. Hann er einir 400 rd., og má það ekki heita mikið í saman-
burði við þann kostnað, sem aðrar sýslur hafa haft. Ilmkvartanir
yfir embættismönnum heyra sannarlega ekki heldur undir alþíngl,
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heldur undir mfnisterfíð, og mer sýnist alþíngl eigi að gjöra ser það

að reglu, a~ taka ekki II móti neinum slíkum umkvörtunum yfir ein-
stökum embættismönnum eða gjörðum þeirra, þVÍ se frá þeirri reglu
vikið, þá geta bráðum kornið þeir tímarnir, a~ alþíngi geti ekkert annað

gjört, en vera a~ taka á móti umkvörtunum allan þann tíma,
er það á a~ gegna störfum sínum. En störf þess eiga alls eigi að
vera fólgin í því, að þa~ se að setjast í dérnarasætlð, heldur á það
að gefa grundvöll til nýrra laga, eptir hverjum landi og lýN verði

stjórnað.
Ásgeir Einarsson: Eg verð að geta þess, að líkt er ástatt í

Vesturamtinu. Verði þótti þurfa að setja á heiðinni milli Bitru og
Gilsfjar~ar, og tóku menn sig saman um að gjöra það, en þar amt-
maður neitaðl fyrirfram, að borgaður væri af því opinbera slÍ kostn-
aður, sem af því flyti, þá datt eingum manni í hug að fara þess Ii
flot, a~ f,i það borgað úr jafnabarsjóðnum. Eg er einnig samdóma
þíngmanni Reykvíkínga í þVÍ, að ísjarvert se að borga slíkan kostn-
að af jafnaðarsjöðnnm, meðan ekki er Ielngið nýtt lagaboð fyrir því;
eg get ekki skilið, að fj,írldá'ðanefndin geti gjört mikið ,·m þetta
mál, því eg ímynda mer hún stíngi helzt upp á, hvernig her eptir
skuli fara með það mál, ef ekki tekst að útrýma kláðannm með
þeim ráðstöfunum, sem nú eru gjörðnr ; eg held því, að réttast se,
að kjósa í þetta mál sðrstaka nefnd, ef það annars kemur til nefndar.

Forseti: Hvað víðvíkur áskorun þíngmannsins úr Reykjavík,

skal eg geta þess, að eg sem forseti hefi ekki getað álitið, a~ eg
mætti af sjalfedáðum "ísa málinu frá þfnginu og til stiptamtmanns
eða stjóruarraðanna, heldur yrði þíngíð sjálft að gjöra það; eg neita

því ekki, að mál þetta má heimfæra til þeirra mála, sem 49. gr. í
alþíngistilskipunlnnl talar um, en sá kafli greinarinnar verður að út-
þýðast í sambandi með 77. gr. alþfngístilsklpunarlnnar, en þó mál-

ið se skylt þeim málum, sem þessar greinir tala um, þa talast þar
þó einúngis um umkvartanlr frá einstökum mönnum, sem beínlínís
eiga að ganga til stjórnarrébs eða konungs. En þar eg er þíng-
maður þess kjördæmis, sem nmkvörtunln er frá, og eg finn mer skylt
að styðja þetta málefni þeirra og fylgja þVÍ fram, en mer Ii hinn
bóginn þykir eigi hlý'ða, a~ eg taki sérstaklegan þ.'Ítt f innræðum
málanna eða svari einstökum mönnum frá þessum stað, þá vil eg
leyfa mer a~ biðja hinn háttvirta varaforseta að gegna forsetastörf-
um, á meðan umræða þessa máls stendur yfir.

Geld, vamforseti síðan í forsetasæti~.
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II. Kr. Friðriksson: Eg veit reyndar ekki, hver þal)
var, sem re~ stiptamtmanni að banna Rángvellíngum að reka fe sitt
á afrett 1857, það gat eins verið þíngmabur Rangvellínga, eins og
þingmaður Reykvíkínga ; en hitt veit eg, að það hefir verið bannað ;
en eg get ekki sagt fyrir víst, hvort þVÍ banni var hlýtt, en eingar
unikvartanir komu frá Rángvellíngum yfir þessu banni. Eg veit eigi
heldur til, að stiptamtmaður, eða hver amtmaður sem er, hafi nokk-
urn rett til þess, að leggja á jafnaðarsjöðtnn aðrar gjaldtegundir en
þær, sem lögukvebnar eru. þessi unikvörtun er þVÍ beinlínis um-
kvörtun yfir þVÍ, að stiptamtmaður ekki hafi gjört lagabrot. Eg get
ekki heldur fallizt ,i skoðun forseta, að þetta mál heyri eigi undir
49. gr. alþíngtstilsk.; eg verð a~ álíta, að það eigi beinlínis að vísa

því til stlptamtmanns eða stjórnar, og verð eg því að vera fastlega
á móti nefnd í því.

Jón Guðmundsson: Eg veit al) vísu ekki til, að stíptamtrnaður
megi leggja á jafnaðarsjóðinn Unnur útgjöld en þau, sem logakvebín
eru; en hvar eru þeir 2959 rd. lögáhe~nir, sem eptir prentabri
skýrslu um tekjur og gjöld jafnaðarsjéðslns í Suðuramtinu, 1853-1857,
hefir verið varið til ým sra útgjalda Í klaðamalínu, og þar Ii meðal
til varða, t, d. 1857, milli afretta NorO\endínga og Árnesínga. Skýrsla
þessi er a'ð vísu óöagsett og nafnlaus, en samt sem á~ur verða allir
a'ð eigna hana stiptamtinu; en se ml svo, að öllu þessu fe, sem skýrslan
segir, hafi verið varið Í notum fjarklaðans án þess það se a~ neinu
byggt á lögakveðlnni heimild, og nokkru til kostnaðar ,"i'b verði annar-
staðar í amtinu, er þ,i rétt að neita Vestur-Skaptfellíngum UIU endur-
gjald fyrir vörð sinn? þvímenn verða þó einmitt a~ þakka það þessum
vörðum, að Skaptafellssýsla er sú einasta sýsla í Suðuramtlnu,
sem á nú óskertan fjárstofn sinn. þess ber einnig a~ gæta, að vegna.
þess að Skaptaíellssýsla nú er lángfénaðarríkust í amtinu, þá lendir á
henni um mörg hin næstu ár langmest að tiltölu af kostnabi þeim,
sem jafna'ð verður árlega niður á Iausafð manna; en nú er þeim
ekki að eins neitað um endurgjald fyrir kostnað sinn "ið verðina,
heldur verða þeir" a~ bera. að tiltölu meiri partinn af endurgjaldinu
upp í þau 2900 rd., sem varið hefir veríð til klaðans. það hefir
veri'ð talað um a'ð vísa unikvörtun þessari til stíptamtmannsins, en
þa~ býður ekki svörum, því stlptamtmabur hefir einmitt neitað al)
endurgjalda þenna kostnað af jafnnðarsjdðnum (H. Kr. Friðriksson:
þá til stj6rnarinnar). því hefi eg í sjálfu ser ekkert á móti;
en allt um það verður a~ kjésa nefnd til þess að gjöra upptístúngu
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um, hvernig og í hverju formi eigi a~ bera málið upp fyrir stjórn-

ina, og sem geti sýnt, a~ alþíngi er samdóma beiðendunum í In'í,
er þeir kvarta yfir, og vlljl styðja þeirra mál. En a~ vísa m.ill
þessu til nefndarinnar í klábnmallnu álít eg samn, sem a~ gefa því
eingan gaum, því að vísu á það skylt vlð fj}írklá~ann, a~ því leyti a~
það er út af þeim toga risið, en a~ sjálfu málsefninu er það sðrstak-
legt og alveg óskylt kl.íðanum, og mæli eg þess vegna með sérstakri

nefnd.
Ásgeir Einarsson: IIva~ á nú að gera? Á a~ klaga stiptamt-

mann, fyrir þab hann lagði ekki á bændur gjald til jafnabar-
sjó~sins á móti lögum? lí að klaga hann fyrir það hann gjörði ekki
rángt? og hafi hann nú eptir lögunum ekki getað áYÍsao þessu úr
[afnaðarsjöðnuru, þá sýnist mer, all ekki verðí gjörð unikvörtun yfir
aogjör~um stíptarntmannslns, heldur verðl að biðja um nýtt lagaboð,
er heimili stiptamtrnannl, að borga þenna kostnað úr jafnabarsjdðn-
um, ef menn "ilja, að svo verði, þao hefir að vísu verlð sagt, að
varið hafi verið 2900 rd. til ~járld;Íoans úr jafnaðarsjéðnum, en mer
finnst munur, ef peníngar þessir hafa legið fyrir í [afnaðarsjöðnum,
þó tekið hafi veuo til þeirra í uppáfallandi vandræðum, sem skyndiláns,
eða að leggja nýtt gjald á til sjóðsins, meðan ekki var fyrir þd laga-
heimild, því enn þá kynni að takast ao f;í þessa 2900 rd. borgaða
af þeim 30,000 rd., sem veittir eru til fjárldáoans.

Arnljófur Óla(sson: Efnið í umkvörtunlnní er það, ao kvarta yfir
stiptamtinu fyrir það, að það hafi neitað að endurgjalda Vestnr-Sknpt-
fellíngum varbkosntað þeirra, [Jar sem þó aðrir hafi felnglð varðkostnað
endurgoldinn úr jafnaðarsjéðnum. þíngmaour Vestur-Skaptfellínga ((01'-
seti) skýrðl frá því, að stíptamtmaður hefði borgað verði úr jafnaðar-

sj6~num; og til þess hefir verið varið ekki einúngis þeim peningum, sem
lágu fyrir í jafnaðarsjóðnum. heldur hafa einnig 6000 rd. verið teknir til
láns, eins og kunnugt mun vera, til þess að standa straum af kostn-
aðlnurn víð fjárklá'ðann. Aoalefni málsins er því, hvort rétt se a'ð
leggja allan kostnaðlnn fyrir verðina á [afnaðarsjóðínn, eða elnúngls
nokkurn part hans, og get eg eigi betur se~, en hafi sumir rett til
þess að fii kostnaðinn endurgoldinn, þá hafi allir rett til þess; og
ætti því Skaptfellíngar ao fii kostnað sinn endurgoldinn, þar verðir
þeirra, eins og þíngrnaður þeirra hefir.skJ~rt frá, voru fullt eins nauð-
synlegir, eins og aðrir verðir, og verð eg því að vera mel) nefnd; en
hitt er annað mál, hvort rett se að leggja nokkurn þann kostnað á
[afnaðarsjéðínn, sem ekki er ákreðlnn að lögum.
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II. K. Friðritaeon : Eg verð að geta þess með tilliti til þess,
er þíngrnaður Skaptfellínga sagoi, ac áour en stlptnmtmaður lagði
þann varðkostnað á jafnabarsjdölnn, átti hann fund með nokkrum
hinum helztu- bændum úr umdæminu, og lagði kostnaðinn á með sam-
þykki þeirra; og á fundinum, sem haldinn var her í Reykjavík 28.
scpternberm. í haust, beiddu einmitt fundarmenn, sem voru kosnir
af sý:slubúum, stiptamtmann að ritvega jafnaðarsjóðnum 6000 rd. lán,
og einmitt með þessari belöni sinni lögðu þeir samþykki sitt á, að fe,
sem þegar var varið, væri greitt IÍr jnfnaðarsjöðnum. En hali hann
gjiirt rángt í þYí, ao leggja þetta fe á jafnaðarsjébinn, þá er nrnkvörtnnin
yfir því, að hann skuli ekki "ilja gjöra meira rangt. En vörður sá, sem her
ræðir UIIl, er svo sðrstaklcgur, eilllíngis fyrir eina sýslu, og ef hann ætti
no borgast úr jafnaðarsjóðnum, þ,i ætti hver einstakur amtsbúi rðtt lÍ,

ao fá borgun fyrir vörð á fe sínu í heimahögum, og auk þess
er þuð mikill munur á því, hvort verðir eru settir eptir boði stiptamt-
manns með samþykki amtsbúa, eða hann er settur svo, að stlptamt-

maður fyrir fram neitar um kostnaðinn.
Jón Guðmundsson: Jri, mer ao minnsta kosti finnst nú, að þíng-

manni Reykvíktnga se stundum mislagðar hendur með ályktanir.
Stlptamtmaður bannabi ao vísu eptir fundinn, sem hann átti her í Reykja-
vík 13. apríl f. á. með dýralæknunum, landlæknínum og má ske þíng-
manni Reykvíkínga, eptir þenna fund, segi eg, bannabi hann R:íngyellíng-
um, eins og öllum öðrum í þessum 4 kl.iðasýslum, a'O reka fe sitt til
afrétta, heldur skyldi reka allt sjrikt fe saman <i vissa staði og lækna
það þar í einu lagi, en halda öllu hellbrlgðu fe í heimahögum; eingri
sauðkind mátti sleppa til afrétta eða úr heimavöktun ; Rangvellingum
"ar nú ómögulegt annað en a\) óhlýðnast þessari skipan; það vita allir, sem
um Rangarvallasýelu hafa furið, og þeir, sem ekki hafa farið um hana, geta
sannfærst um það af landsuppdráttum og öðrum bókum, a'Oþar er mikið
þettbýlt víða og landkreppa og rýrir hehnahagar, en vorlð 1858,
þegar þetta bann út gekk frá amtlnu, nr allur sauðfénaður alveg
ófelldur í Rang.írvallasýslu ; hún heit þá enn allri sauðijartölu sinni
óskertri; en þá var sauðfðnaðurínn í Borguríjarðar-, Árnes- og Gull-
bringusýslu mjög svo felldur og fallinn, einkum allur afréttarfénað-
ur; í þessum þremur sýslunum líttU menn þYÍ hægt 111eo að hlýðn-
ast því, sem amtið sklpaöí , að halda öllum fenaM heima og reka
einga skepna á afrett, en það ur R:íngnllíngum ómögulegt með
allan sinn fjárgrria ; þeir máttu til no óhlýðnast, þeir gátu eigi ann-

að ; þetta mátti þessum amtsfundi 13. apr. f. á. vera ljóst, og þá
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einnig hitt, að Skaptfellíngar máttu til a~ hafa verði á fjallabald til
þess að verjast samgaungnll1 af fe Rángvellínga ; amtíð sj:Hft haíbl

shípað a~ verja og vakta fc~ fyrir samgaungum, þess vegna var
bannað ab reka lÍ afréttí ; það var því tilgtíngslaust og þýMngar-

laust, þó amtið hafi sagt Skaptfcllíngum fyrir fram, a~ þeir Ieingl
ekkert endurgjald fyrir verðina, fyrst að yfirvaldinu var ómögulegt
að hita helmavöktunarsklpanlnnl verða framgeingt í Rángárvallasýslu.
En þar að auki héldu Skaptfellíngar vörð sinn ekki einúngis fyrir
sig, heldur fyrir allt Suðuramtíð, því að sleppa verðinum hefði verið
híð sama, sem a~ hleypa khiðauum inn í Skaptafellssýslu, og hefði

hann komizt þar inn, þá hefði fe þeirra naumast verið ósjúkt, eins
og það nú er, og þeir ekki haft þann stofn, sem þeir nú hafa; en
af því Skaptafellssýsla er nú sú eina sýsla her í Suðuramtínu, er

hefir öskerðan fjárstofn sinn og svo langmestan, þá lendir langmesti
hlutinn af jafuaðarsjdðsgjaldínu í Suðunuutlnu á Skaptfellíngum um
mörg hin næstkomandi :ír, meðan fjárstofninn er að retta við og ml
ser í hinum sýslunum, og því eiga þeir eins rettl:íta kröfu á endur-
gjaldi f-yrir verbí sína, eins og sú krafa er rettlát, að þeir gjaldi til
jafnaðarsjébsins af hinu vemdaða fe, og finnst mer þeir því hafa
fullan rett til að f:i varðkostnaðinn endurgoldinn úr jafnaðarsjóðnum.
Hvað víðvíkur ætlunarverki nefndarinnar, þ:i læt eg mer lynda, að
nefndin mæli fram með eða stíngi upp á, að rita álitsskjal um málið
til stjórnarinnar, eins og jafnframt er rá~gjiirt í 77. gr. alþ.tílsk., og
álít eg það nægja til þess, að Bkaptfellíngar fái viðrðttíngu máls
síns.

Jón Hjaltalín " Þíngmaður Vestur-Skaptafellssýslu getur ekkl
betur, en við hínir, dæmt um gagn varðanna, því hann hefir ekki
skoðað feð í Skaptafellssýelu, og þó hann hefbí skoðað það, þá er

það óvfst, hvort hann gæti dæmt um það eður ei; það hefir opt ver-
iO sagt, a~ þar og þar væri kl.iðalaust, og á þínginu 1857 var sagt,
að Rángárvallasýsla værí kláðalaus ; hún var óhrein um vorið, en
hrein um sumarið, og hinn óhreini Hreinn, er svo ur í apríl 1857,
átti að vera orðinn hreinn í jrilí sama ár eptir sögusögn alþíngis-
mannsins úr Rangarvallasýslu her á þíngl, og af þessari ástæðu var
skorið niður í Árnessýslu ekki 100, ekki 1000, heldur 20)000 Ij.ír.
Þa~ eru erlndsrekarnír, sem eiga að segja, hvar se klaðalaust ; ef
nú er kláðalaust Í SkaptafeIlssýslu, þa gæti erindsrekarnir borgað
þeim fyrir verkið af þeim 30,000 rd., sem þeir hafa til umráða, og
get eg þYÍ ómögulega mælt fram með sðrstakrl nefnd, heldur mundi
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bezt aÐ láta mrilið bíón og annaðhvort alveg fella það, eða í mesta
máta eigi fara lcíngra, en færa þaÐ þeirri nefnd, er kjósa á í kl.iða-
málinu.

Indriði Gíslason.' Mer lízt, að þínginu megi vera ljóst, að her
er órettur gjör'óur eiustökum mönnum eptir 77. gr. alþ. tilsk., og a\)
þingið eigi því ek Id a'ó hrinda málinu, og vil eg mæla með sðrstakrt
nefnd, en þó er eg ekki með því, a'ð slíkan kostnað eigi a'ð leggja
á [afnaðarsjébínn,

Páll Sigurðsson: þó eg ætli ekId a'ó gj1ira líti'ó IÍr þekkíngu
hins 6. konungkjörna þingmanns, og eg játi, a'ð hann se lærður l11a'O-

ur, er mer nær a'ð halda, að hann tie lítill sprimabur, og eg þori að
fullyrða, a'ó hann er ekki alvitur, þó hann spái opt í eyðurnar og
hafi opt sagt: lækuið þið, læknib þið, piltar, víð skulum gjöra það
allt gott. 1858, þegar amt~breJi'ó kom austur, stóð SYO ii, a'ð það
korn einmitt á sýslufund. sem haldinn var í lLíngárvallasýslu, og
þótti skipun amtsins býsnn mikil, og val' þá strax ii fundinum skrif-
a'ó aptur, að ómiigulegt væri að hlýða þessari skipun fyrir vestan
Markarfljét ; en þessu var neitað af amtlnu, og skipaðlr verðir í
heimahögum, en þessi skipun átti ekki vlð, og er reynslan fyrir
því, - Mer vlrðist þa'ð ösamkvæmnl, a'ð þegar verðir Iloltamanna,
sem ekki a'ó eins vorn gagnlegir fyrir Suðurland, heldur einnig fyrir
Norðurland, voru endurgoldnir, að þá skuli ekki vera endnrgoldnir
þeir verðir, sem vorn gagnlegir fyrir amtsbúa innbyrðis. Her er
því einstökum mönnum gjörður úrettur, og vil eg því, að málið se

tekið fyrir og nefnd kosin í það.
Jón Hialtalin : ~{;í eg a\) eins tala 4 orð ? S,ltt er það, að

eg hefi sagt: lækníð þið l læknið þið l en eg hefi ekki heldur verið
á móti hóflegum niðurskurði, og hefi ætfö fylgt fram sannfæringu
minni. Eg skal líka segja þínglnu dálitla sögu. Í fyrra á amts-
fundinum spurðl eg hinn hefðraða þíngmann Rángvellínga, hvort
hann væri aldeilis viss um, að kláðinn væri ekki kominn austur
fyrir Markarfljót, því eptir því ætlaði eg ií þeim fundi 11'0 haga atkvæði
mínu um tilhögunina íRángárvallasýslu; en hverju svarabi hann? Hann
svaraði : "eg held það, en ekki er eg viss um þa'ó"; þetta sagði hann,
og eg trúðí honum, a'O hann mundi tala eptir sannfæringu sinni; því
maðurinn er bæðí hreinskilinn og skynsamur.

Varaforseti: Eg verð mí. að álíta nóg rætt um þetta mál.
Var síðan geingi'ó til atkvæða um það, hvort nefnd skyldi kjósa

eður eigi, og var nefnd samþykkt með 16 atkv.
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VOnt þ,í atkvæðí greidd um það, livort kjósa skyldi sérstaka
nefnd eða vísa skyldi málinu til nefndar þeirrar, el' kjósa á í kláða-
málinu, en atkvæðagreiðslan um þa'O varð óljós, svo að nafnakall
var yi'O haft, og fór þa'O þannig fram, al'> þeir sögðu já, sem vildu,
að sérstök nefnd væri sett í málið, en hinir nei.

. já (sögðu}: nei (;;ögou):
Pall Melsteð. Brynjólfur JÓussjJu.
Arnljótur Ólafsson. or-u Brynjúlfsson.
Asgeir Einarsson. Guðmundur Brandsson.
Benedikt þórl'>arson. ll. Kr. Friörikssou.

Halldór Jónsson. ll. G. 'fhordersclI.
Imlrioi Gíslason. .Jón Hjaltalín.
Jón Guðmundsson. .Tón Pétursson.
Jón Sigurðsson frá Gau tlii IldUIlI.
Jón Sígurðsson frá Tandraseli.
Magnús Andrésson.
Páll Sigurðsson.
Stefán Eiríksson.

Stef,in Jónsson.
Sveinn Skúlason,
Og var það þannig samþykkt með 14 atkvæðum gegn 10, a'ð serstaka
nefnd skyldi setja í unilið. Var síðan geluglð til uelndarkosníugar,

og var eptir uppástúngu eins þingmanns, sem einginn hafðl á móti,
kosin þriggja manna nefnd, og voru þessir kosnir í hana:

Stefán Eirikssor: með 9 atkv.,
Páll Sigurðsson með 8-
Amljóttlr Ólafsson með 8 -

Ólafur Jónsson.
Vilhjlílm1lf Finsen.
l'ór'ður Jónassen.

Voru skjöl málsins síðan afhent þingmanni Austur- Skaptfell-
ínga, er hlotið hafði flest atkvæði.

Gekk síðan forseti aptur til sætis.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá til Iuugtíngsumræöu

bænarskrá úr Eyjafjarðarsýslu (Akureyri) um bæjarstjórn á Akur-
eyrarkaupstað. þíngnu\our Norður-þíngeyjarsýslu er flutningsmaður
bænarskrriarlnnar, og vil eg biðja skrifarana að afhenda honum hana.

Var síðan bænarskráin afllent þíngmanninum.
Sveinn Skúlason: Eg skal leyfa mer al'> skýra þínginu frá þYÍ

með íaum orðum, hvernig mál þetta er undir komlð : Akureyrar-
menn hafa leingi viljað skiljast fni Hrafnagílshrepp , og leituðu því
fyrir mílllgaungu amtmanns til stjórnarinnar 1855, en stjórnin svar-

101



aði því þannig, að hún gæti ekki sagt neitt um það, fyr en menn
kæmi fram með reglulegt frumvarp þar að lútandi. Þegar þetta
svar var kornið frá stjórninni, setti amtmaður í vetur nefnd manna
ft Akureyri til að semja þetta frumvarp, og var það lagað eptir
reglugjörðinní um bæjarstjórn í Reykjavík frá 27. nóv. 1846. Eg
er ao vísu ekki þmgmaður Eyfírðínga, en eg var einn af nefndar-
mönnum, og var eg því beðinn að flytja málið her á þínginu; vil
eg ekki tala meir Ulll þetta mál a'ð sinni, fyr en eg heft heyrt ræð-
ur þínginanna.

Var þ,í bænarskraín lesin upp, svo látandi :

Bæjarbúar á Akureyri hafa um langan tíma fundlð til þess, hve

mikill óhagur það er fyrir þá og bæ þeirra, að vera í sambandi við
Hrafnagllshrepp, og ao stjórn hreppsins og bæjarins getur eigi leingur
samþýözt, því eptir því sem fólki fjölgar í bænum, finna menn
betur og betur til þess, að bærinn þarf sérstaklegrar stjórnar við.
Bæjarmenn sóttu því um það til kenrings 8. október 1855, ao bær-
inn væri skilinn frá hreppnum og feingi bæjarmálefnastjórn út af
fyrir sig, en stjórnin svarabi því þannig 28. april 1856, að hún gæti
ekki sagt neitt "íst um það, fyr en hún feingi ítarlegt frumvarp um
málið, og færð væri rök fyrir nauðsyn þess. Til þess ao fá sem
nákvæmast að vita éskír bæjarmanna í þessu efni, settí amtmaður-
inn í Norður- og Austurumdæminu nefnd manna á Akureyri til
þess ásamt sýslumanni að gjöra frumvarp til reglugjörbar um
stjórn bæjarmálefna þar. Nefnd þessi hefir nú samið frumvarp til
slíkrar reglugjörðar, og þótti henni hlýða a() leggja til grundvallar

reglugjörð um bæjarmálefnalögun og stjórn í Reykjavík 27. növemb.
1846, og halda min því úr henni, er víð þætti eiga, þó að orðum
og efnisskipun se öðruvíst hagað, og ýmsar breytíngar á gjörðar, eptir
því sem bezt þótti her "io eiga.

Ver undlrskrifaðir Akureyrarbúar biðjum því alþíngi vort, að
taka þetta malefni til löglegrar meðferðar og senda stjórninni bænir
vorar um, ao meðfylgjandi frumvarp verði gjört að lögum.

Akureyri, 14. júní 18ö(),

(42 niifn),

Stefán Jónsson: Eg vil einnig styrkja það, ao nefnd verði
kosin í þessu máli, því þó eg ekki se flutningsmaður bænarskraar-
innar, þlí er þao ao nokkru leyti sj.ilfum mer að kenna. Bæjarbú-
ar Akureyrar höfðu opt talað um 11l1íli'ð vi~ mig, og beðið mig að

102



flytja það, áður en þeir Vi5S11, ao þíngrnaður Norður-Þíngeyjarsýslu,
sem þar er nú bæjarbúl, yrði her lÍ þíngí ; en eg ætla ei a'b fjölyrða
meir um þat! að sinni, því eg vona, að eingin mótmæli komi fram

r
á móti nefnd í málinu.

Guðmundw' Brandsson: Eg verb ao leyfa mer að spyrja, hvort
þetta se eptir samkomulagi Akureyrarbúa og Ilraínagllshrepps að
biðja Hill þetta, því mer þykir það vera skilyrði fyrir því, að nnillð
se tekið fyrir. því eg "eit til, að þegar Reykjavík og Seltjarnar-
neshreppur, sem áður voru sameinuð, voru aðskllin, var það gjiirt
eptir sameiginlegu samkomulagi, og el' slíkt samkomulag nauðsynlegt,
því annars getur málið ei hafzt fram.

Sveinn Skúlason: Viðvíkjandi því, sem þtngmaður Gnllbríngu-
sýslu vakti máls lÍ, skal eg skýra þínginn fni því, að eg heft meðferðis
útskrípt IÍr þíngbök Eyjafjarðarsýslu, og fallast hreppsbúar þar á það,
að aðskilnaður se gjörour, með þeim skllmalum, sem í frumvarpinu
standa, og skal eg afhenda hana nefndinni, er kosin verður í málið,
en mer þótti ei þörf á a'ð leggja hana nú fram fyrir þínglð,

(luðmundur Brandsson: Hvað eru mörg nöfn undir bænar-
skránni, og hvaðan eru þau nöfn?

Sveinn Skúlason: Undirskriptirnar eru 42 og sjálfsagt allar
fní Akureyri.

Gísli Bl'ynjúl(sson: Eg vona, a'b ekkl verði lángar umræður
nm þetta mál, og vil eg fyrir mitt leyti styðja málið, og stíng upp
á 3 manna nefnd.

Sveinn Sktílason: Eg vil leyfa mer a'ð óska þess, ef það ekki
er ólöglegt, ao ef 3 manna nefnd verður kosin, þá verði valinn ein-
hver sá þíngrnaður Í nefndina, sem er kunnugur bæjarstjórn her í
Reykjavík, en eg vil leyfa mer að stinga upp Ii 5 manna nefnd.

Forseti: Eg verð þá ao álíta inngangsumræðu þessa m.ils
lokíð, en áður en leitað er atkvæða um það, hve mannmörg nefnd-
in skuli verba, er fyrst að leita atkvæða um hitt, hvort nefnd skuli
setja í málið eður eigi.

Var síðan atkvæða leitað um þetta, og var nefnd samþykkt með
22 atkv. gegn 2.

En þar stdnglð hafði verið bæði upp á 3 manna nefnd og 5
manna nefnd, var einnig leltað atkvæða um það, hvort heldur skyldi
vera, og var 5 manna nefnd samþykkt með 13 atkv. gegn 11.

Sí'ban var nefnd kosin, og hlutu þessir flest atkvæðí :
Stefán Jónsson 21 atkv.,
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Seeinn Skúlason
H. Kl'. Friðriksson
Vilhjálmur Finsen
Gísli Brynjú7fsson

21 atkv.,
17
12 -
10

Voru skjöl malsins síðan afhent þíngiuauní Eyfirbínga, þar hann
var eldri þeirra tveggja, er höfðu fcinglð flest atkvæði.

Forseti: Eptir dagskráuni kemur því næst til ínngangsumræðu
uppastduga frá stúdentum "ið háskólann Í Kaupmannahöfn um stofn-
un 7agaskóla í Reykjavík, og er flutníngsmnður hennar þingmaður
Reykvíkínga.

II. Kl'. Friðrilcsson : Má eg lesa bænarsknína upp?
Þar einginn hafði á móti því, las hann hana upp, 1:l\"0 lútandi:

"Frá nokkrum Íslendingum í Kaupmannahöfn hefir tvívegis ver-
ib send bænarskrá til alþíngis um, að stofnaður yrði lögfræðíngaskóll
í Reykjavík, Hið heiðraða þíng hefir í hvorttveggja skiptið tekið
bænarskrár þessar til greina, rætt málið og sent um það álitsskjal
til konúngs, eins og lesa má í þíngtíðtndunurn 1855 og 1857, þau
árin, sern bænarskrárnar voru upp bornar fyrir þíngið. Í "konúng-
legri auglýsingu til alþíngis", dagsettri 27. maímán. 1857, er þVÍ lýst
yfir, að ekki þyki ástæoa til, að fallast li tillögur þíngsins í þessu
eini, en þínginu 1857 fannst þó samt sem áður ástæða til, að láta
málio ekki aa svo búnu falla niður, og ítrekaði þVÍ bæn sína um
það, eins og áður er sagt. Oss er nú að vísu eigi fullkunnugt um,
hver áheyrn að tillögum þíngslns hefir verið veitt að þessu sinni, en
ao því er ver frekast vitum hefir málið þó enn ekki feínglð þau af-
drif, er þíngið hafði til ætlast, og hyggjum ver þVÍ nauðsyn til bera,
aa þfngíb enn að nýju hreifi málinu og endurnýi bæn sína mn það,

O~S þykir ekki þiirf :1, aa fara langt út Í málefnið sjálft a\)
sinni, eaa telja þau rök og :ístæ~Ul', er það hefir "ið að styðjast.
Ber þab einkum til þess, all mallð er mí þinginu svo kunnugt 01'0-

ið, þar sem það hefir verið 5\'0 ítarlega rætt á tveim þíngum, og svo
margar góoar og gildar ástæður verið fyrir því færbar. Frá stjórn-
arinnar hendi hefir heldur ekki með einn orði verið bent til, hverjar
orsakir ao liggi til þess, að bæninni hefir verið synjað, svo ekki má
vita, hver þau atriði málsins eru, er helzt þyrfti að styrkja með nýj-
um ástæðum eða úrræðum. þess eins viljum ver geta, að enda þótt
ver verðum að vera samdóma þínginu í þVÍ, að rett og sanngjarnt
væri, að kostnaður s:í, er stofnuu þessi mundi hafa í för með ser,
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yrði greiddur úr ríkissj óM, þá finnst oss málið eigi ao síður svo

mildi" varðanda, og svo brýna nauðsyn til bera, ao því gæti sem
fyrst framgeingt orðið, að oss vi rðis t, að kostnaðurinn, er þyrfti til
þess ao koma skólanum II fót, fyrir eingan mun megi verða málinu
til fyrlrstöðu, og það því síður, sem hann eptir áætlun alþíngis, er
yer byggjum á rétturn rökum byggða, í rauninni rrui ekki mikill heita.
Ver viljum því leyfa oss að skjóta því til álita hins hefðraða þíngs,
hvort þrí ckki finníst öll ristæða til að bera fr.un þá vara-uppastúngu,
ao kostnaðurinn til skólans verði fyrst um sinn, þangað til aðrar
raðstafunlr kynni ao verða gjörðar Ilm þao, lagour á landið, lÍ þann
hátt, er þínginu þætti bezt henta, ef þess er einginn kostur, 110 hann
verði greiddur úr rfklssjóðl. Ver skulum og geta þess, að oss þykir
eiga míður við, að tiltaka nokkuð í sj.ílfnm upp.ísninguatrlðunum

um tilhögunina '11 kennslunni í skólanum, eins og gjört hefir verið í
síðustu bænarskr.í þíngsins til kenrings (uppasningnatrlðln, 3. tölu-
Iíður), þar eo oss þykir sjálfsagt, að slíkar akvarðanir mundu verða
telmar til greina í reglugjörð þeirri, sem samin mundi verða handa
skólanum.

Ver, sem ritum nöfn vor her undir, felum þ,i hinu heioraoa
þingi málíð á hendur, og treystum því fastlega, að alþíngl muni
veita því eins góða og örugga undlrtekt nú sem á(',ur fyrri, og skul-
um ver ab endíngu leyfa oss, að taka fram í fám orðum þau atriði
málsins, er ver óskum all þingið víldl um blðja, en þau eru þessi:

1. Ao 15. grein í tilskipun 26. janúar 1821 verði úr lögum
numin, að svo miklu leyti hrin ákveður, ao hinir dönsku
júristar, sem SYO eru kall allir, geti orðið embættismenn 1i

Íslandi, svo sýslumannaembættln :i Íslandi eigi verði veitt

neinum, sem her eptir les ao eins dönsk lög,
2. Ao sem allrafyrst verði stofnaður kennsluskúli í Reykjavík

handa lögfræðíngaefnum, er :íllur hafi Iokið burtfararprófi
"ib lærðan skóla, og taki þeir próf í forspjnlls-víslndum, á(',ur
en þeir talea embættlspréf við skóla þenna, og að í skóla
þessum verði veitt kennsla í heimsspekilegri lögfræðl, róm-
verskum lögum og íslenzkum lögum og retti.

3. All lögfræðíngar þeir, sem tæki embættispréf í sköla þess-
um og reyndist hæfir, lllætti ölllast l'ett til lögfræOíngaem-
bætta á Íslandi, þó með þeim nákvæmari akvörðunum, er
þurfa þætti.

4. Að kostnaðurinn til skólaus verði greiddur úr rfkíssjdðl, eða
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f,íist það ekki, ao hann þ,i fyrst um sinn verði lagour lÍ

landið á þann hátt, er alþíngi þætti bezt henta.
Kauptnatu.ahöfn, 30. d. maímán. 1859.

Ilppastilngur þessarar bænarskrár leyfi eg mer ao bera upp fyrir hið
heiðraða alþíngl, og skora á það, aa taka nuilib til lögboðinnar með-
ferðar.

Reykjavík, 6. dag j,ílímáua'óar 1859.
ll. ](1'. Friðríksson",

ll. ](1'. Friðrilæson : Bænarskr-i þessi er undirskrifuð af 16
vísindamönnum Í Kaupmannahöfn, og eg hefi leyft mer aa bera hana
upp fyrir hið heiðrnða þíng, og er þess sannfærður, aa eins og þíng-
ið á'bnr hefir gefið mali þessu kröptugleg meðmæli sín, eins muni
það mí taka vel undir það og fylgja því fram. Hinn hæstvirti
kOn1ingsfulltrúi hefir reyndar nýlega skýrt Ir.í ;lstæoum þeim, sem
stjórnin þykist hafa til að neita þinginu um bæn sína, að stofna laga-
skóla her lí landi; en þessar ástæður vero eg að telja einúngis per-
súnulega skoðun stj6rnarinnar, eða að þær elnringls eigi við skoðun
hennar aa styðjast, en eingar gildar ristæður, eingar þær ástæour, er
se fullgildar til aa synja um þ;í bæn, er alþíngi nú tvívegis svo
kröptuglega hefir fylgt fram. Eg vil nefna eina ástæðu stjórnarinnar,
er hinn hæstvirti konúngsfulltrúi nýlega las upp, og það er sú, þar
sem sagt er, að á'Our fyrrum hafi svo fáir siglt til Kaupmannahafn-
arhaskóla, aa stjórnin hafi neyðzt til að skipa þá, sem aa eins bísn
dönsk lög, í embættln, en nú se svo margir, sem lesi lögfræði við
h.iskólnnn. þao sj;i nú allir, Ha þetta er eingin ástæða, það er aa
eins spá stjórnarinnar, sem ekki er meira metandi, nema síður sð,
en þótt eg eaa einhver annar segðl, aa þeir mundu um nokkurn
tíma eingir verða ; því aa hafi þllo komið fyrir á 'Our, aa svo fáir
hafi siglt, þá getur það eins korníð fyrir hel' eptir, og þrátt fyrir
allan þann fjölda, sem stjórnin nú segir aa lesi lög við háskólann,
eg trúi hún segi, aa þeir se tuttugu, þ,í er þó eigi betur ástatt en
svo, ao falli nú einhver fr,i af hinum lögfröðu embættismönnum,
þá er einginn til að skipa í skarðið. þar sem stjórnin segir, að
þeir, sem læri á lögfræðíngaskóla her, verðí hann stofnaður, muni
að eins lesa íslenzk lög, þ.í er slíkt heldur eingin ástæða; því að
það er komið undir vísíndalaungun hvers eins, hversu mikilli laga-
þekkingu hann leitast víð ao ná; en hitt er líklegt, að þeir muni
fyrst og fremst reyna aa ná þekkíngu á þeim lögum, sem gilda hel'
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lÍ landi; enda eru það hin íslenzku lögin, er íslenzkur embættismað-
ur þarf lí að halda, og þarf all nema; en það er eingan veginn víst
fyrir það, all hann eigi kynni ser nein önnur lög, eða skeyti eigi
um neina allra menntun; því all þótt þeir fremur öðru lesi íslenzk

lög, þarf alls eigi af því að leiða, að þeir kasti fr,l ser allri al-
mennri lagamenntun ; þvert Ii móti, því meiri stund þeir leggja lÍ

að nema íslenzk lög, því fremur munu þeir og leggja stund lí laga-
menntun yfir höfuð, Enn fremur segir stjórnin í astæðum sínum
fyrir synjunínnl, að verði þessi lagaskóli stofnaður, muni færri sigla
til Kaupmannahafnar, en þetta er auðsj.íanlega sp.í ein, en eingin

ástæða ; og þótt svo yrði, þ,í yrði það og, að þeir mundu færri, er
sigldi til einskis gagns fyrir fósturjörllu sína; því að því verður
ekki neitað, að ekki koma allir aptur frá Kaupmannahöfn þannig,
að þeir verði lönduni sínum a'ð gagni fyrir lögfræðislestur sinn við

háskólann; þeir eru þó ekkl allfáir, sem sigla til að nema lög, sem
koma jafnnær aptur að Iagaþckkíngu og þeir fóru. Stjórnin segir
og, að kostnaðurinn vlð skólann verði miklu meiri, en þíngíð hefir
talið að verða mundi. Eg vil eigi neita því með öllu, en eg vil
eigi heldur játa það, enda finnst mðr þíngíð 1857 hafa fært nægar
og ljósar ástæður fyrir því, hver kostnaðurinn þyrfti að vera fyrst

um sinn; en stjórnin hefir eigi með einu orði sýnt fram á, í hverju
sá kostnaðarauki væri fólginn, og þar sem stjórnin ber því víð, all
alþingi 1857 eigi hafi bent :í neina þ;í sjóN, eða neitt það fe, sem
taka mætti til kostnaðar skólanum, þá vil eg spyrja: hvernig getur
alþíngi bent á sjóN, sem það ekkert ræður yfir, eða vísað á fe,
meðan það ekkert vald hefir til neinna skattaálaga ? Eg vona þess
því fastlega, að þingið fylgi þessu máli enn fram, og all nefnd verði
í það sett.

Ásgeir Einarsson: Eg vona, að þíngmönnum se það kunnugt,
að eg hefi híngað til ekki mælt á móti vísindastofnunum her á landi,

heldur fremur mælt með þeim; en eg ætla mí ekki að fara að tala
um mrílið sjálft, en vil að eins tala um eitt atriðí. þa'ð hefir á
seinni tímum verið kvartað yfir þvi, a'ð fáir stúdentar komi úr
lærða skólanum, og a'ð út líti fyrir það, að skortur muni verða á presta-
efnum. Ef þessar urnkvartanir eru á rökuni byggður, ætli það se
þá ekki bezt, sem stendur, a'O fresta málinu, þó það se nauðsynlegt?
því eigi því a'ð verða vel komið fyrir, er bezt að fara með gætni,
og undirbúa það vel. Aðalspursmálíð er, hvort svo margir muni

útskrifast Ir.í lærða skólanum, að nægilega margir feingist á þenna
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lngaskéla, því ef menn þurfa að óttast fyrir þessu, virðíst nú liggja
næst aO r;ic'a bætur á því, Og þar sem nú uppastungan fer fram
á það, ao kostnaðurinn se lagðurá landið, þá virblst mer það ísjár-
vert á þessum tíma, og ætti þíngio ao fara varlega í öll fjárhags-
mál , þangað til þab feingi öll Ijárhagsruál Íslands til umráða.
þetta var það, sem eg vildi benda þínginu á.

Þórður Jónassen : Mer þykir það eptirtektavert, ao þessi bænar-
skrri skuli vera borin npp einmitt í sömu andránni, og þínglð hefir
fr;l stjórninni fyrir munn fulltrúa hennar fcingið að heyra ástæður
hennar fyrir því, iltl bænin um stofnsetníngu laga skólans ekki gæti
oröio upp fyllt, og get eg ekki ímyndað mel' annað, en ao beiðend-
mnir hugsi, eins og tekið var fram í öðru máli her í dag, ao þeir
muni sigra með þrábciOninni. Eg verð fyrir mitt leyti ao vera ti
sömu skoðun, sem eg hefi áður verið, um þetta mál, og það því
fremur, sem eingin ný atriði eru komin fram í því, síðan það kom
seinast til umræðu her á þínginu, og því skil eg heldur ekki, hvern-
ig menn geta ætIazt til þess, atl stjórnin breyti áliti sínu á málinu.
Eg verð enn ao halda og vera fastur á þVÍ, atl það yrði lagamennt-
un her á landi til verulegrar apturfarar, ef þessi stofnun kæmist
her á og menn hætti ao mestu e~'a öllu leyti ao læra lögfræbi víð
háskólann. Eg vor'O einnig atl halda, atl þaú Be ekki eins mlkið
djúp stabfest milli hinna íslenzku og dönsku laga, í því sem snertir

sameiginleg nuil, að ekki se hægbarleikur fyrir þá, sem numið hafa
liigfræoi við háskólann, að átta sig í þVÍ, á stuttum tíma, sem ti Ís-
landi er sérstaklegt eða afbrugðlb, og þetta held eg reynslan se til
hlítar fyrir löngu búin að sýna og sanna; eg verð enn að vera ;Í

því, að kennslan í lögum við háskólann se ekki eins óhentug fyrir
Íslendinga, eins og sumir hafa sagt, enda Illætti bæta úr því með
því, atl kennsla veittist víð háskólann í þeim einstöku greinum,
sem helzt eru sðrstaklegar fyrir Ísland, t. a. lll. í landbúnaðarréttl,
og væri þetta bundíb ólíkum kostnati við það, sem lagaskóli, ef hann
ætti aG vera meir en ab nafninu, yrti all hafa í för með ser.

þatl hefir verið sagt, að þeim, som heoan sigla og lesa lög við
háskólann, reiddi misjafnt af, og ab þaú væri Illjiig miklum kostnabi
bundið, en þall yrti líka ærinn kostnaður fyrir hlutaðeigendur, að
stúdera hérna í lagaskólanum í fleiri ár, svo eg held, að allt mundi á
endanum jafna sig upp; að hlutalleigendur yrði að bera minni mennt-
un frá borði, hefi eg úour tekið fram.

En hvað sem svo þessu líður, þli er og hlýtur það að vera í
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augum uppi, a~ stofnun SIÍ, sem her er umtalsefni, ekki getur, eins
og mí hagar her til, komizt npp nema í hugmyndinni, því skóli get-
ur ekki hugsazt, nema einhverjir se til, sem í hann g:íngi. Nú er
tala skólalærlsveinanna her í skólanum um og undir 40, og þessi
tala held eg verði her, eins og lnín hefir á~nr verið, normaltalan.
Þa~ útskrifast þannig ekki nema 4 -- 6 árlega, og þessum 1í al'l skiptu
niður á prestaskólann. lagaskélann, og nui ske læknaskólann, og sjá
þá allir, hvað marga lærisveina lagaskólinn feingi, í mesta lagi einn
og hálfan, því bænarskráin (og þessu atriði má ekki gleyma) ætl-
ast til, að þeir einir g:íngi í lagaskólann, sem áður hafa geingtð í
og eru útskrifaðir úr lærða skólanum. Er nú ástæða til al'l stofna
skóla, þegar svona er ástatt, og verja til slíkrar stofnunar miklu re?

Loks skal eg leyfa mer al'l taka það fram, a~ eg álít það á-
byrgbarhluta fyrir þínglð al'l stuðla að þVÍ, að stjórnin f;H lagalega
ástæðu til þess a~ skipa Íslenzkum lögfræðingum, vegna þeirra minni
menntunar, ii annan og óæl'lra bekk, en dönskum lögfræðíngum, og
eg vil fyrir mitt leyti forðast a~ styðja a~ því, að þetta verði ofan ií.
Me~ þessum fán orðum hefi eg viljað réttlæta skoðun mína lÍ mál-
inu, þVÍ fremur, sem eg fer her einförnm. Eg legg því lÍ móti
nefnd í þessu múli.

H. G. Thordersen : Eg ætla ekki a~ vera Iangorður um mril-
i~ stálft, en ætla al'l eins a~ gjöra grein fyrir atkvæði mínu, og vona
eg, að menn vírðl mer til verkunar, þó eg mæli með nefnd í þessu
máli, því eg hefi allt af verið og mun ætíð verða með þVÍ, að fií
alla þ:í menntun inn í landið, sem mðgulegt er, af því það er
sannfæríng mín, að hin innlenda mennt.un lllundi verða hin holl-
asta og affarasælasta serhverri þjéð. Og eg vil því síbur mæla
á móti lagaskóla, þar sem ver höfum her aðra líka stofnun, sem
hefir borið hina beztu ávexti, eg meina prestaskólann, frá hverjum
tíNn hefir sýnt að korni duglegri prestaefni. en áður voru íaung á
her á landi, og eg verð að játa það, að eg get ei se~, hvað laga-
skóla er til fyrirstöðu. Látum 8YO vera, a() menntunin verði minni, en
eptir minni meiníngu yrðí hún oss þó fullt eins hagfelId ; og þó nú
að þessi skóli yrðl stofnaður her, þá er allt fyrir það eingum bann-
að a'b leita ser æðri menntunar annarstaðar.

Jón Hjaltalín: Eg er sömu meiningar og herra biskupinn, því
mer þykir eptírtektaverður sá áhugi á menntun, sem, eins og 'alkunn-
ugt er, finnst hjá bændum vorum, og verður maður ekki var vlð
slíkt Í ö~rnm löndum. Ver menntuðu mennirnir megum a~ minni
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meiníngn sannarlega ekki kefja þenna áhuga þjóðarinnar, og það
eigum ver að sýna í verkinu, Hvað lagaskólanum vi~ víkur, þii er
eg ÞYÍ máli ókunnugur, og er óviss um það, hvort honum veröi
komið ii all sinni eður ei, en eg vil ekki, a~ menn sleppi þeirri hug-
sun, sem vakir fyrir þjóðinni, heldur beri hana fram fyrir stjórn-
ina með stillíngu og hógværð. Eg verð og að j,íta það, ao eg get
ekki fullkomlega sannfærst ar sumum af ástæðum stjórnarinnar fyrir
synjun lagaskölans, því mer fundust þær ekki allar full-sterkar;
stjórnin ber því við, að lagaskóJinn yrði svo kostbær, en m.í eg
spyrja: kostar það þá ekki ærna penínga að stúdera í Kaupmanna-
höfn? Svo hefir það og verið fært til, að menn feingi her minni
og ófullkomnarl laga menntun, en í Kaupmannahöfn, og er það ao
vísu satt, ao óhægra mundi verða ao f,i her umf'áugsmlkla menntun
en vio háskólann, þar sem her vantar góo og stór bókasöfn og ann-
að, sem þar ern faung ií, en eg vil þó vekja eptlrtekt þíngsins ii
þVÍ, ao ver höfum mörg dæmi upp á það, a'ó þeir menn, sem elu-
úngis hafa Ieíngíð menntun sína her í landi bæði í lögum og öðru,
hafa ekki ao eins Hrill jafnokar margra þeirra, er sótt hafa mennt-
un sína utanlands, heldur jarmel verið mörgum þeirra fremri, því
menntun er ekki bundin víð einstök lönd, heldur fer hún eptir á-
huga, gáfum og skapferli þjóðanna. - Íslendingur hafa góoa skyn-
semi fremur mörgum þjóðum, og þó ómögulegt se að standast, I1IÍ

sem stendur, þann kostnað, sem af lagaskóla flyti, þá finnst mer ei
raðlegt ah-eg ao hafua vilja þjóðarinnar í því að Li menntun Í land-
inu sjálfu. Og hvað kostnaðinn snertir, þá vil eg spyrja: hvað fer
ei míkið af peníngurn árlega út úr landinu til stúdenta í Kaup-
mannahöfn og hvað stórum SUl1lnJUm má ekki sjálf danska stjórnin
kosta upp á þessa menn? eu þdtt fyrir það, hversu margir verða ei
ao hætta vio bóknám sitt þar vegna peníngaleysís ? - þegar eg rni
yfirvega allt þetta, þii er eg í vandræðum með atkvæði mitt, en mðr
sýnist samt, ilO menn ætti ekki í þetta sinn að senda stjórninni bæn-
arskrrí á ný um þetta efni, heldur að eins ao skýra stjórninni frá
áhuga landsmanna lÍ innlendri menntun yfir höfuo og með hógvær-
um ástæðum benda henni á sumt, er að þessu lýtur.

Sveinn Skúlason: Hillir tveir komingkjörnu þingmenn, er sfð-
ast mæltu, hafa mælt svo vel fram með m.ili þessu, að eg hefi þar
fáu við að bæta, en hinn fyrsti konringkjörnl þingmaður ætlaði a'O
færa mörg og mildi rök gegn lagaskölanum, en mer fundust nu a-
stæour hans ekki allar gullvægar, Máltæl<io segir: "hollt er heima
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hvað"; og a~ ekki þurfi að óttast apturför Í Iagamenntun, eins og
hann sagðí, sýnir bezt prestaskélínn. þil~ var Í upphafi spáð mj1ig
misjafnlega fyrir honum, en sú hefir raun ;Í orðið, að flestir af mönn-
um þeim, sem útskrífazt hafa frá honum og komnir eru Í prestsem-

bætti, þykja ágætir prestar, og miklu fremri Í kenníngu og lærdómi
hinum fyrri, og þykir mer vunsðð, að guðfræðlskennendur frá Kaup-
mannahafnarháskóla se þeim Í nokkru fremri. Eins Ímynda eg mer
að mundi fara fyrir lagaskóla ; því þó menn her ekki gæti feing-
i~ hina fullkomnustu lagamenntun, þ:í mundu menn þó geta felngíð
fullkomna lagaþekkíngu í því, sem þörf er á her á landi, og mundi
kennslan her verða Íslendíngnm fullt eins nota sæl, eins og kennslan
í Danmörku, þó Mn yrðí yfirgrlpsminní ; því það er öllum kunnugt,

að þar er margt kennt, sem mco 1i11u er óþarft her á landi og ekki
er til annars en að rugla [úristana Í ritníngunum, ef eg má svo að orði
kveða. þa~ vírðlst mer ekki heldur nein mótbára á móti lagaskólanum,
er hinn fyrsti kontingkjörní þíngnuiður sagði, að það eru svo Iriir, sem
útskrifast rir lærba skólanum, því aldrei geta þeir orðið færri, sem leita
lagamenntllnar fyrir þá skuld, að stofnabur yrði innlendur lagaskóli, held-
ur eru öll líkindi til þess, ab þeir fjölguöu. Og það er eg sannfærður nm,
að jafnmargir mundu lesa lög, ef lagaskdll væri stofnaður ;i Íslandi, eins
og meðan hann er Í Kaupmannahöfn, og þVÍ getur það, að SYO fáir
útskrifast, aldrei orðið ástæða móti Iagaskölanum, heldur getur það
orðið á~tæoa til a~ endurskoða reglugjörðina fyrir hinn lærða skóla,
og að ástæða finnist til ao breyta henni svo, að mönnum yrði léttar!
aogiÍngurinn til þeirrar nndírstoðumenntnnar, sem menn þurfa, lí~ur
en þeir fara a~ leggja sig eptir sérstaklegum vísindum.

I-I. Kr. Friðrilfsson: Eg vil a{) eins svara fáeinu af því, sem sagt

hefir verið, Þíngmaonr Strandasýslu áleit bezt, ao fresta þessu máli mí,
vegna þess hvernig nú er ástatt í landinu; en það þarf varla ao kvíða því,
að það beri svo fljótt að, að lagaskólinn komist lÍ, að ástæður landsins

geti ekki þá verið komnar í annað horf. Eg er sannfærour nm, að
hinn 1. konringkiörnt þingmaður vill, eins mikið eins og eg, styðja
ao menntun lands þessa, en hin bezta stoð fyrir menntunína, í hverju
landi sem er, eru innlendar menntunarstofnanir, og er þa\'J því und-
arlegt af honum, að mæla á móti Iagaskölanum, því að almenn
menntun getur ekki korníð frá ritlendum víslndastofnunum ; hrin vero-
ur að eiga upptök sín Í landinu sjálfu. þar sem það á að vera
undarlegt, að ítreka þessa bæn nú þegar, þar sem nýlega se neitun
kornin frá stjórninni um það, þá er það eingin mötbara, því "er
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höfum reynsluna fyrir oss Í því, a'O sá hefir sitt mál, sem þrástur er,
eins og sjá má af undlrskriptannallnu. - þar sem hinn 1. konúng-
kjörni þingmaður sagbl, all nú væri ekki fram komnar neinar nýjar
:ístæour í þessu máli, hvers vegna menn þyrfti að breyta skoðun sinni,
þá er það satt, en þá er ekki heldur nein ástæða fyrir þíngið, sem
hefir verið einhuga Í þessu m.íll, að breyta skoðun sinni um það nú
og hætta við svo búlð, þao hefir verlð sagt, að þar sem nú se ekki
nema 40 í skóla, þii útskrlflst arlega ekki nema 4, en þetta er ekki
satt, því það verður a'O meðaltölu 6-7, en þar sem nú eru um 20

við Kaupmannahafnarháskóla, sem lesa lög, þá gæti það orðið lag-
legur skóli, ef þessir 20 lllenn sækti hann. Svo er og það, að marg-
ir hætta viú menntun, af Því a'O þeir vilja ekki verf a prestar, en :;j,í
ser ekki anuan menntunarveg, og mæli eg þVÍ enn fram með nefnd

í málinu.
Þórður Jðnaseen : þall er ekki rett, að bera lagaskólann sam-

an víð prestaskólann. Prestaskóllnn var veruleg framför, því, eins
og kunnugt er, giítu þeir, sem iitskrifuðust rir skólanum, strax orðið
prestar, og þeir bjuggu þannig yfir höfuð a'ð þeirr! geistIegu menntun,
sem skólinn let þeim í te, en nú fara þeir úr lærða skólanum Í
prestaskólann, og menntast þar, eins og nærri míí geta, miklu bet-
ur, en kostur var lí, :í'ður en prestaskólinn var settur. þar á móti
þurftu lögfræðingur vorir a'ð sigla, og g.inga undir próf í lögum við
háskólann, áður en þeir gæti tekið her embættl. Hefbí verið svo á-

statt, aú bæði presta- og lögfræ'ðíngaefni áúur hefðí þurft að sigla
og stúdera við Knupmannahaf'narh.ískéla til þess nú geta Ielngíð em-
bætti, þ;í hefði b.iðír staðið jafnt, hvað þá umtöluöu skóla snertir,
en það er mí ekki þessu máli að gegna. Að öðru leyti stendur allt
öðruvíaí ,í með prestaskólann en með lagnskólann; prestsembættin eru

mörg, hin verslegu mjög fá, og í fleiru mundu þeir standa 6jafnt að,
svo það tjáir ekki að draga ályktanir fr;í þeim eina til hins.

Gísli Brynjtílfsson: þó að eg se fús að játa, og þykist, eink-
um síðan eg nú kom her aptur til landsins, og sá, hvernig ástandíð er,
hafa seú nóg rök til þess, að mörg mál se í bráð fremur árfðandi
en þetta, þá finnst mer þó æfinlega lagaskólamáIiú svo mikilsvert,
að rett se að setja nefnd niður í því. Her hafa tvær melníngar
kornið fram: önnur sú, að það mundi spilla lagamenntun Í landinu,
að lagakennsla kærníst her á, en hin meiníngín sú, a'ð slík stofnun
lllundi einmitt auka og efla hana, og sýnist svo fyrir einfaldri skyn-
semi, som sú skobuu se aú öllu sennilegri og eðlilegri. Menn segja,
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a~ háskólinn í nöfn verði ab skapa meiri lögfræMnga, en eg verð all
segja mína meiníngu um það, að eg held yfir höfuð ei, al'l luískélar
skapi mikla fróMeiks- eða lærdómsmenn ; þeir skapa sig al'l eins sjálfir,
og hver nemur æfinlega mest af sjálfum ser og bókum, eptir al'! hann
er orðinn fullþroska að viti og anda, svo a'ð það verður að eins um
hina minni skóla fyrir æskumenn, er enn eru að skapast og sjálf-
um ser því ónógir, eins og t. a. m. latínuskóla, ab segja má með
fullum retti, að þeir skapi mennina, ef þeir ab eins leggja göða
undírstöðu undir almenna menntun. Hinir æðri skólar geta aldrei
sjálfir skapað mikla menn í nokkurri vísindagrein eða nokkumm
fró'ðleik, því mikilleikinn er opt einmitt íþ,'í innifalinn, að brjóta níð-
ur þab sem kennt er í slíkum skólum, og finna nýja vegu; en þeir
geta þó briíð menn undir einfalda embættlsstöðu, að því leyti sem
bókakunnáttu þarf til hennar, og, það sem er aðalatríðið, þeir geta
vil'l haldið og verið eins og nokkurs konar gröðrarstía allrar þeirrar
menntunar, sem einu sinni er komin inn f landið, þa'ð er einmitt
vegna þessa, en ei af því eg í raun og veru briíst við, að slíkur
sitóli sj:íIfsagt muni skapa afbregðslögfræðfngn, a'ð eg verð ab vera
á því, ab gott væri ab f.í herlögfræMngaskóla, svo a\') sú lagamennt-
nn, sem menn her í landi æfinlega hafa haft laungun til og mætur
á, mætti fá einhverja aðhjúkrun eða einhvern fastan stofn til að
safnast ab; og hefi eg því mikillega furbab mig á, ab verða að heyra
mikla og g6ba lögfræðfnga her hafa á móti slíku, sem mer einmitt
finnst þeim ætti ab vera annara um en öllum öðrum, Eg 6ttast
ei, ab lærdómi fari hnignandi í landinu fyrir það, sem einmitt er
ætlað til að efla hann, því eingum er þó vegna þess bannað ab leita
ser fréðleíks, hvar sem þeir Svo helzt kjósa; Íslendingar hafa æ ver-
i'ð sagðlr mrtmgjarnír, og er vonanda i>VO se enn, en hafi sú nrím-
gimi ab eins kornið af því þeir máttu til að láta berja eitthvað í
sig utanlands, eins og þeir sýnast ab meina, sem nú vantreysta svo
mjög Iréðlelkslaungun Íslendinga, ef háskólans danska missir við, þá
hefir sá lærdómur, sem þannig fakkst, vfst heldur aldrei verið mik-
ílsvlrðl. þó sagt se, að of fáir lítskrifist úr latínuskólanum her til
ab nema lög, þá er það ei meiri mótbára móti lagaskóla á íslandi,
heldur en á móti aösökn íslenzkra lögfræðfnga að háskólanum íHöfn,
og sýndist eptir því mest aetæða til þess, fyrst' að reyna einhvern
veginn að bæta úr þessu, hvað latínuskélanum vi'ð víkur; en hvað hinu
víð víkur, ab of fáir muni yfir höfuð sækja lagaskóla her, þá er það
enn allt ðsannað, og líklegt, ab fleiri muni sækja hann, en eintóm
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cmbættlsmannaofní, þVÍ þess þurfum víð nú einna helzt "io her Í
landi, menntaðra manna, og þli ei sízt Í lögum, er þó ei se embætt-
ismenn, en ao eins öllum óhá'bir búandi menn. Hio eina, sem víst
er, er það, ao íslenzk lög eru alveg ei kennd vio háskólanu Í Kaup-
mannahöfn, og hvað því víð víkur, sem hinn háttvirti 1. lwnúngkjörni
þingmaður mælti, að eðlilegra hef'bi veríð að setja prestaskólann, en
nú að stofna lagaskrila, þlí er þó auðsætt, ao öll lagamenntun er
miklu þjéðlegrí og elnstaklegrl en guðfræðísmenntunln, sem ab mestu
er almenn í flestum löndum, og því meiri nauðsyn fyrir hverja ein-
staka þjóo al'l koma henni npp hjá ser, ef hún ei fæst annarstaðar.
Eg vero þVÍ ao vera á því, sem hinn haæruverðngl konúngkjörní
þíngmaður sagði, er eg sit yio hlíðina á, ao aðalatrlðíð fyrir oss se
að hlynna sem mest ao allri menntun Í landinu sjálfu, því "hollt er heima
hvað"; og gef eg Því mitt atkvæði fyrir því, að nefnd verði sett í
málinu.

Jón Hjaltalín : Eg vil leyfa mer ao skýra málið með stuttri
athugasemd. Eg gat þess áðan, ao það mundi verða kostnaðarminna
fyrir landið að hafa lagaskóla her á landi en ab senda stúdenta til
Kaupmannahafnarháskóla. Eg hefi nú reiknað út, hvað það kostar
nrlkið ao stúdera Í Kaupmannahöfn, og reikníngur minn er svona:
þao hefir verið sagt, að nú stúderuðn 20 júrístar ,'io háskólann, og
hver þeirra þarf her um bil 400 rd. á ári, það eru 8000 rd. árlega,
og margfaldi menn það nú með tölu Þeirra 5 ára, sem menn þurfa
að hafa til stúderínga, þá verða það 40,000 rd., sem þessir 20 stú-
dentar kosta landíð, en auk þessa gefur stjórnin sjálf mikið fe handa
þessum mönnum árlega. Menn hafa sagt, ao .annað væri meir á-
ríoanda ; en menn hafa líka sýnt fram á, að fjöldi þeirra, sem stú-
dera, fer allt af minnkandi, þó fólkstalan í landinu aukist; þetta er
eðlilegt, ÞYí þó menn geti látio syni sína læra í skóla, þá geta þeir
þó ekki látio þá sigla til Kaupmannahafnar, og ef þeir ekki vilja
verða prestar, þá er ekki von á, að feður eða vandamenn vilji kosta
upp á það, sem til einskis verður, þVÍ margir hafa ei efni á ao láta
þá sigla, og fjöldi stúdenta hefir einnig orðíð ao hætta ,'io lærdóm
sinn "egna peníngaleysís. Allt sýnist þVÍ ao benda á, ab innlendar
æðrl menntunarstofnanir yrðl án efa hin bezta hvöt til þess ao auka
tölu lærisveina hins lærða skóla, sem nú virðist heldurað fara þann
Hg ruinnkandí, ab ísjarvert má sýnast, ef Ísland ber eptir á að
geta felngíð jafnmarga innlenda embættismenn, eins og það með þarf.

Konúngsfulltl'úi : Þíngmenn eru búnir að ræða svo margt og
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mlklð um þetta mál, og hafa í umræðunum um það farill langtum
meir, en góðu h6fi gegnir inn í efni málsins sjálfs (Realiteten) og
þess vegna skal eg ekki á slíkan hátt leingja þíngræðurnar ; eg skal
þess vegna eigi heldur nú í þetta sinn svara upp á þær tltásetníng-
ar (Kritik) gegn ástæ~nm stj6rnarinnar, þeim er eg skýrM þínginu
frá í byrjun þessa fundar, sem nokkrir þíngmenn hafa borið fram,
en einasta geta þess, a~ mðr virðast te~ar útásetníngar hvorki vera
míkllsverðar né eiga vel við, þar á m6ti skal eg biðja hina heill-
ruðu þíngmenn nákvæmlega a~ yfirvega það, hvort nokknr líkindi se
til þess, a~ stj6rnin, eptir skýrslu þeirri, sem eg hefi gefi~ þfnginu,
muni breyta svo meiníngu sinni, a~ hún veiti ásjá ítrekaðrl bænar-
skrá um stofnun lagaskóla her á landi. Eg held það megi liggja í
augum uppi, a~ lnin muni ekki gjöra það, og þess vegna mun hún
ekki heldur fara því á Ilot "ið ríklsþínglð að veita fe til slíkrar
sk61astofnunar her, enda mundi ríklsþlnglð verða öldúngis ófúst á
a~ veita slíkan styrk. Eg skal þar a~ auki benda hinum heiðruðu
þíngmönnum til þess, og ser í lagi þeim, sem nánast ern kosnir til
þess, a~ vernda hag og rðttlndt gjaldþegnanna her á landi, hvort
þa~ se hentugt og tiltækilegt, a~ leggja þúngan skatt á landlð, til a~
koma upp þeirri stofnun, er stjórnin og margir menn með henni
á-líta a~ minnsta kosti eingan vegínn nauðsynlega og það á meðan
óáran og fjársýki þreingja svo a~ landinu, a~ velmegunin er rýrnu~
alstaðar, og sumar sveitir eiga a~ berjast víð megnan bjargarskort.
Þa~ hefir verið sagt her á þínginu, a~ það kostaði landið lángtnm
meira, að láta únga menn stridera I Kaupmannhöfn, en þó lagaskóli
væri her stofnaður ; en eg bið þíngi~ al'l gæta þess mismunar, sem
er á þVÍ, a~ þeir menn, er Lita syni sína nema lögfræðl vi~ hásk61-
ann í Kaupmannahöfn, leggja til þess fe með frjálsum vilja og af
eigin hvötum, og á hinu, að lagður væri þvfngunarskattur á allt
landlð til lagask6lastofnunar.

H. Kr. Friðriksson: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi gat þess,
a~ eingin líkindi værí til, a~ stjérnín veitti lagaskólann, nema vísað
yrði á fe, er gæti sta~izt kostnað hans, en til þess a~ geta vísað á
fe, verða menn a~ fá færi á a~ íhuga mállð, og Því er þab eingin
mótbára á móti nefnd.

Konúngsfulltrúi: Eg get þó ekki betur se~, en a~ ástæ~a sú,

sem flutníngsmaður bænarskráarlnnan kom fram með, se móti því,
a~ nefnd S8 kosin í máli~, því eg get eigi ætlað þinginu það, a~
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það taki ser nokkuð það fyrir hendur, sem það fyrir fram má víta
ab or öldúngls tilgángs- og árángurslaust.

Pl!tU1' Petursson: Eg vil að eins gjöra grein fyrir atkvæði
mínu. þa'b sæti ei á mer að vera mótfallinn innlendri menntun núna,
þar sem eg hefi reynt að styðja ekki a'ð eins hina innlendu guð-
fræðíslegu menntun, heldur einnig á'bur her Ii þínginu innlenda lög-
fræðfngamenntnnarstoínnn. Eg álít einnig, a'b hin innlenda menntun
se hollust fyrir hverja þjóð, þegar mönnum gefst kostur á jafnframt
að útvega ser útlenda menntun; en eg verð a'b játa það, að eg er
hngdeigari nú, en á'bur, hvað lagaskólann snertir, ekki svo vegna
kostnaðarlns, heldur af því a'b eg er farinn a'b óttast, ab ekki muni
f,íst nógir til þess a~ sækja lagaskólann, svo a'b nú er ekki líklegt,
að stofnunin kæmi að notum. Nú sem stendur eru 40 í skóla, og
má reikna, að þar af 'Útskrifist 6 á ári hverju a'b mebal tali. þó nú
lagaskólinn kæmist á, má gjöra rá'b fyrir, að hinir æðri embættis-
menn og hinar dönsku eða hálfdénsku ættir, sem eiga heima hel' á
landi, sendi syni sína til Kaupmannahafnarháskóla, og gjöri eg þá
rá'ð fyrir, a'b 2 síglí á ári, og ef nú læknaskóli kæmist á, sem er
fullt eins ómissandi, eins og lagaskólinn, þá yrði 4 stúdentar, sem
ætti a'b skipta á milli 3 skóla. Ef nú ætfð eiga a'b vera nóg presta-
efni í brauðín, þá þarf 3 -4 presta efni árlega, en ef nú fleiri vís-
indastofnanir kæmist á, mundi verða hörgull á prestaefnum. Þykir
mer því uppástúnga þíngmannslns úr Strandasýslu vel til fallin, a'b
þíngíð ætti a'b láta ser annt um a'b greiða veg fyrir hinum lærða skóla,
svo fleiri gæti útskrifazt þaðan. Liggur þá næst nú a'b biðja um endur-
skoðun reglugjörbar hins lærða skóla, og laga hana þannig, að mönn-
um værí gjört hægra fyrir a'b læra, svo fleiri gæti útskrifast til hærri
vísindastofnana.þetta er mín skoöun nú á málinu, að eg er í efa um
það, hvort nú er sá retti tími til a'bbi'bja um lagaskóla, og mun eg
Því ekki gefa atkvæði mitt fyrir því, ab nefnd se sett í þessu máli.

H. Kr. Friðriksson: þa'b hefir opt verlð sagt, ab fáir komi í
skóla, og það fært til sem ástæða á móti lagaskólanum, en ef latínu-
skólanum er nokkur hætta búin, ab fáir muni sækja hann, þá er
það einmitt ástæða með lagaskölanum, því hvers vegna eru svo fáir
í skóla nema af því, að menn eigi sjá ser unnt a'b standast kostn-
aðínn, sem nárnlð víð háskólann í Kaupmannahöfn hefir í för með ser
á eptir. Lærisveinar mundu fjölga í latínuskólanum, ef þeir sæi ser
'veg til þess a'b halda menntun sinni áfram, þegar þeir koma úr skóla.
1846 fjölgu'bu piltar talsvert í skóla, og það getur orðíð svo enn.
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Ef menn sjá ser greiddan hægri veg til embætta, en híngað til hefir
verið, þá verða menn fúsari á að gánga í lærða skólann, og því
er þetta einmitt astæða með lagaskólanum.

Jón Hjaltalín : Þa~ er vel gjört af hinum hæstvirta konúngs-
fulltrúa að minna oss á vilja stjórnarinnar, því það er heimska að
ota kappi víð hana, en "er eigum þó að minni meiníngu samt sem
á~ur að segja stjórninni þjó~arinnar skýlausa vilja, og það eigum ver
að gjöra sem góðir þegnar með stillíngu og hógværð. Þa~ hefir
verið sagt, a~ lagaskólinn mundi verða kcstnabarmlkíll, en er það
þá ekki skattur á landinu, a~ menn ekki skuli geta ná~ menntun
sinni nema víð Kaupmannahafnarháskóla, sem er hinn dýrasti staður
fyrir oss Íslendínga? það ~r undarlegt, að þegar ver erum orðnir
rúmar 64,000, þá se ekki meiri lyst til menntunar hjli oss, en þeg-
ar ver að eins vorum 40,000, en það er eðlílegt , því eins og eg
sagðí á~an, a~ þegar foreldrar sjá, að ei fæst hentug menntun, þ:i
hætta þeir að láta syni sína læra í hinum lærða skóla, og þetta virð-
ist mer mjög ískyggilegt.

Forseti: Nú verð eg a~ álíta þessari Inngangsuinræðu lokið, og
vil eg biðja þá, sem vilja, a~ nefnd se sett í málíð, a~ standa upp .

.Var það samþykkt með 15 atkv. gegn 6, al) nefnd skyldi kjósa
í mállð,

þar bæði var stúngi~ upp á 5 manna nefnd og 3 manna nefnd,
var leitað atkvæða nm, hvort heldur skyldi vera, og var 3 lllanna
nefnd samþykkt og þessir þíngmenn kosnir í nefndina: ,

Jón Hjaltalín með 14 atkv., H. Kr. Friðriksson með 13 atkv.,
ll. G. Thordersen og Gísli Brynjúlfsson hvor með 7 atkvæðum, og
re~ aldur, svo a~ H. G. Thordersen varð hinn 3. nefndarmaður.

Voru síðan skjöl málsins afhent hinum 6. konúngkjörna þíng-
manni, er hlotið haíðí flest atkvæði,

Forseti: Mer þykir réttast, þó á fundartímann se liðíð, a'l>
halda áfram dagskránni, þar ekki eru aðrar bænarskrár eptir en þær,
er mer virðíst vísa megi til þeirra nefnda, er þegar eru kosnar.
Er þá fyrst uppastúuga frá þingmanninum í Reykjavík um bót á
7dörum dómkirkjuprestsins, og vil eg bera undir þíngmenn, hvort
ekki se rettast að vísa uppástúngn þessari til nefndarinnar um laun
embættismanna.

Með því einginn þíngmanna mælti í móti, var uppástúngan af-
hent formanni nefndarinnar, þíngmannínum úr Strandasýslu.

Forseti: þar næst kemur bænarskrá frá Kollabúðarfundi UIll
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fiskiveiðar útlendra þjóða við Ísland, og virðist mer réttast, a\} henui
se vísað til nefndarinnar í fisklveíðanuilinu.

Fellst þíngið einnig á það, og "ar bænarskráill því næst afhent
formanni nefndarinnar, varaforseta.

Forseti: þar næst koma 4 bænarskntr úr Dalasýslu, Snæfells-
nessýslu, frá Kollabúðarfundi og Þínghöfðafulldi, um frestun á lög-
gildíngu jarðamatsins, og vírðlst mer réttast, að vísa þeim öllum
til jarbamatsnefndarlnnar.

Þegar einginn mælti í móti þessu, voru þessar bænarskrár af-
hentar formanni nefndarinnar, hinum 4. konúngkjörna þíngmanni.

Forseti gat þess, að sökum þess, hvað mikið hinar mörgu nefnd-
ir,' er nú væri settar, hefði að starfa, þá yrði einginn fundur næsta
dag, og ákvað hann því fund til Iaagardugs, 9. júlí, kl. 11.

Fundi slitið.

9. júlí - sjötti fundur.
Allir á fundi nema þingmaður Ísfirðínga.
Nngbókin lesin upp og samþykkt.
Forseti: Aður en geínglð er til dagskráarinnar, vil eg geta

þess, at} eg hefi feinglð tilkynníngu um íormannakosníngar í nokkr-
um af nefndum þeim, er þegar ern settar, og eru þær þessar: í
nefndinni, sem kosin var til að íhuga umkvörtun Vestur-Skaptfell-
ínga, er formaður: þíngmaðurinn úr Austur-Skaptafellssýslu ; skrlfarí:
þingmaður Borgfírðínga; og í nefndinni um bæjarstjórn á Akureyri
formaður: þfngrnaður Eyfirðínga, skrifari : þingrnabur Skagfírbínga.

því næst "ii eg geta þess, að í morgun barst mer bréf frá
stiptsyfirvöldunum, dagsett í gær, sem svar upp á bréf mitt til þeirra
4. þ. mán. viðvíkjandi prentun alþínglstíbindanna, sem eg vil leyfa
mer að lesa upp fyrir þíngmönnum, ef þeir kynni að hafa eitthvað
að athuga "ið kjörin, og svo þíngmenn geti betur ákveðið, hvað upp-
lag alþíngístíðíndanna á að vera stórt.

Las forseti síðan upp bréf stlptsyflrvaldanna og hljóðar það þannig:

Eptir að hafa leitað álits hjá forstöðumanni prentsmiðjunnar við-
víkjandi brðfl yðar af 4. þ. m., hvar í þer fyrir spyrjið, með hverjum
kjörum alþíngistíðlndín og annað, sem alþíngi þarf að láta prenta,
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muni fást afgreitt í prentsmíðjunnl, samt hvað papplr undir þetta
muni kosta, látum, "er ekki hjá líða að tjá yður, að forstöðumaður-
inn hefir látið í ljósi, að prentsmíðjan geti ekki að skaðlausu látið
vinnu sína og pappír ite fyrir minna vero en 1857, sem var 12 rd.
fyrir ark í prentunarlaun, 40 rd. fyrir hvern balla af Medían N. 1,
og 2. mörk fyrir hverja bók Medlan- postpappírs til prófarka. þar
hjá hefir hann getlð þess, að ekki se hægt fyrir fram að ákveða verbið
fyrir það, semprentað verði auk þíngtíðíndanna, heldur verði þao
al:>vera komið undir nmfríngl þess, en pappírinn verði með sama
verbí, að því leyti um hann er beNl:> sömu tegundar. Handritið
hefir hann áskilil:>verði greinilegt og samkvæmt sjálfu ser.

Um lelð og your tilkynnist þetta, verðum ver að athuga, ao
ver með serlegu tilliti til þess, al:>prentsmiðjan, á meðan á prentun
stendur fyrir alþingi, verður al:>vísa svo gott sem öllu öðru frá tier
til að leysa það af hendi, ekki getum lagt til vinnu og pappír prent-
smlðjunnar fyrir minna verð, en á er viki\} al:> framan.

Íslands stiptamthúsi og skrifstofu biskups, 8. júlí 1859.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen-
Forseti: Eg veit ei, hvort þingmenn hafa nokkuð að athuga

vil:>þetta; mer fyrir mitt leyti sýnist, al:>ekki verði búizt víð betri
kjörum, en alþíngi voru sett 1857, og þó þau se óneitanlega nokk-
uð þúng í samanburði víð það, sem prentun kostar utanlands, þ,t
finnast mer samt kjör þessi, er her eru fram boðin, eigi svo þúng, ao þau
ae frágángssök, enda mundu einnig verða ýms vandkvæði á því, al:>prenta
alþíngtstíbíndín í Kaupmannahöfn; þetta er nú einúngis mín skoðun,
en eg vil biðja þíngmenn ao láta melníngu sína her um í ljósi, og
svo um það, hvað upplag alþínglstíðíndanna eigi al:>vera stórt, hvort.
það eigi að vera 600 exempl., eins og vant er, eða annaðhvort stærra
eður minna.

Guðmundur Brandsson: Mer finnst það vera öskarað, að fli
ao vita, hvað mlkíð hefir selzt af þíngtíðlndnnum, því ef þau hafa
selzt vel, væri astæða til al:>auka upplagið, en hafi þau Helzt Illa,
getur maður alyktab þar af, að fáir muni vilja eiga þau, og þá væri
má ske ástæða til að minnka upplagið, En í sambandi vil:> þetta
vil eg leyfa mer að gjöra þá uppástúngu, sem mer ei þykir ósann-
gjörn, al:>útbýtt væri gefins til hvers hrepps eitt exempl. af þíng-
tíðundunum, Því þess ber al:> gæta, að alþínglskostnaðurínn, og þlí
einnig prentun alþfngístíðíndanna, er skattur á öllu landinu, og því
ætti þau að geta orðíð sem flestum að notum, og það lÍ auðveldasta
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og aðgeingilegasta hlítt; og finnst mer þau eins vel geymd út um
landíð hjá skjölum hvers hrepps, eins og í hnigu her á kirkjulopt-
inu, hvar þau geta glatast með mörgu móti, og ef þau t. a. m.
brynni öll, sem "el gæti ao borið, þ1i væri öllu tapað, en eingu er
spillt, þó 1 exempl. af þeim, og það jafnvel frá fyrstu byrjun al-
þíngis, lægi víð hreppskjöl hvers hrepps; þVÍ það má fullyrða, að
með alþíngí byrjar nýtt tímabil í sögu landsins, og ætti því sem
tlestir að geta glöggvað sig á, hverju síðan hefir fram farið. Ef
menn nú heíöí 1 exempl. í hverjum hreppi, þá mundi, ef til vill,
margur lesa þau, sem annars ekki gjörði það, og þau gæti með þessu
móti komizt inn í alþýðulífið meir en híngað til, og gæti það orðið
orsök til, ao eptirsólmin eptir þeim ykist heldur en minnkaði. Ilvað
flutning þeirra "ið víkur, þá væri sjálfsagt, að hann ætti að annast
hreppstjórar, sýslumenn eða amtmeun, en flutníngskostnaður, ef nokk-
ur yrð], ætti að minni meiningu ao leggjast með öðrum alþíngískostn-
aði, því þetta er ekki annað en skattur, sem þjóðin leggur á sjálfa
sig til að gefa hann sjálfri Sel' á eptir. Vil eg nú ekki fara fleir-
um orðum Ilm þessa uppástringu mína, en vil gjarna heyra, hvern
róm þíngmenn gjöra að henni, því eg álít þao fullkomlega á þíngs-
ins valdi, að úrskurða í þessu máli, svo það þurfi ekki að gánga
Ieíngra.

Forseti: Viðvíkjandi fyrirspurn þíngmannsíns úr Gullbríngu-
sýslu, um hversu mlkíð hafi selzt af þíngtíðlndunum, þá eru eingar
skýrslur þar um komnar til forseta dæmisins ; en það vill svo vel til,
ao sá sem hefir á hendi útsölu ulþínglstfðludanna frá 1857, er sj.ílf-
ur her á þínginu; það er þfngmaðuriun úr Reykjavík, sem efalaust
getur gefið þínginu upplýsíngar her um.

II. Kr. Friðrlksson : Af alþínglstíblndunum 1857 er selt og
lít sent framt að 200 exemplörum, og vero eg að telja þau exempl,
seld, sem útsend eru. þó þetta se eigi mikið, finn eg elnga ástæðu
til að minnka upplagið. Ao því er uppástringu þíngmannsins úr
Gullbríngusýslu snertir, finnst mer, að til þess, að henni verði gaum-
ur gefinn, þyrfti uppastringan að vera skrifleg, og þyrfti einnig að
setja nefnd til að íhuga hana.

Páll Melsteð: Eg ætla eigi ao leingja þíngræðurnar, en ein-
úngis geta þess, að mer þykja þeir kostir heldur harðir, sem settir
eru fyrir prentuninni, eptir því sem eg áður þekkti her til, og eptir
því sem eg þekki til prentunar ytra; þó vil eg ekki leingra fara
fram í það að þessu sinni. En hvað upplag alþíngístíðíndínnn snert-
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ir, þá virðist mer 600 exemplör nægileg. Og hvað uppástúngu þíng-
mannsins úr Gullbringusýslu vm víkur, finnst mer það vel til fallið,
að einu exemplari yrði útbýtt til hvers hrepps; því ef þau eru nú
líti'ð lesin, sem víst mun satt vera, þá kynni þetta ab verða vegur til
þess, að þau yrðl meira lesin og kæmist betur inn í huga og með-
vitund þjéðarlnnar,

Jón Hjaltalín: Eg vil sty'ðja uppástúngu þíngmannsins úr
Gullbrlngusýslu ; því hún er bæðl frjálsleg og falleg, það er ekki
af nízku fyrir öllum, þó þeir eigi kaupi þíngtíðíndln, heldur fremur
sökum öhægðarlnnar að fá þau _og flytja þau; og væri 1 exemplar
í hverjum hreppi, gæti það einmitt orðið tilefni til þess, ab þíngtíb-
indin seldist betur, og í öllu falli er þa'ð betra, en ab þau liggi her,
þar þau auðveldlega geta brunníð ; það þarf ekki annað til þess, en
a'ð reiðarslag slái niður á kirkjuna, og vil eg því styðja uppástúng-
una af alefli.

H. Kl'. Friðriksson: En eg vll af alefli mótmæla henni, því
þa'ð er ekki til annars, en a'ð venja óvanda upp Í mönnum.

Konúngsfulltrúi: Eg fyrir mitt leyti hefi ekkert móti uppá-
stúngu þíngmannsins frá Gullbringusýslu, en eg vil benda þínginu
til þess, að gjöra þarf um málefni það, sem hún fór fram á, ser-
staka uppástúngu, og ræða hana sem mál fyrir sig. Ræða uppá-
stúngumannsins bendir á svo mörg atríði, sem taka þarf til greina
og ræða nákvæmlega, svo ætla má, að þar um verði lángar umræð-
ur; og það má eingan veginn fresta uppástúngu hins háttvirta for-

.seta, um, hvað stórt skuli vera upplagið af þíngtíðíndunum eptir-
úrslitum uppástúngu hins nefnda þíngmanns, heldur verður a'ð skera
úr uppásttíngu forsetans strax nú á þessum fundi, svo ekki frestist
of mjög útkoma þíngtíðíndanna.

Páll Sigurðsson: Eg er mjög meðmæltur uppástúngu þíng-
mannsíns úr Gullbríngusýslu, því orsökin til, a'ð þíngtfðlndin eigi
seljast, er eigi einasta sú, ab menn eigi vilji lesa þau, því það vilja.
margir gjöra, gæti þeir ná'ð þeim til sín, heldur kemur það til af
því, a'ð menn eigi ná til þeirra; því þó menn eigi ferðir híngað of-
an úr sveitum, eru menn ei með þess konar farángur, að þeir geti
varðveitt bækur; þVÍ til þess þarf koffort eða kistur, sem fæstir hafa
meðferðis. Auk þessa gæti það örva'ð lystina til ab lesa tíðindin, ef
1 exemplar væri til í hverjum hrepp. Auk þessa prentast einnig
lög þau, sem út koma, aptan vi'ð þíngtíðindln, og þó þau sendist í
hvern hrepp á annan hátt, væri samt gott ao hafa þau í,tvennu
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lagi; því þá gæti bændur heldur Ieíngíð önnur þeirra a~ láni, þegar
önnur gæti Iegíð kyr fyrir. En verði uppástúngunni ei gaumur gef-
inn, vil eg, a~ upplag alþínglstíðlndannn se minnkað.

Forseti: Ábur en frekari umræður verða um þetta mál, vil eg
leyfa mer að láta greiða atkvæði um, hvort ræða skuli uppástúngu
þessa nú, eða kjósa nefnd til að yfirvega hana nákvæmar,

Guðmundur Brandsson: Ef skriflega uppástringu þarf, þá get-
ur. þetta valdið nokkrum drætti, en fyrir mitt leyti er eg ekkert á
móti Því, að nefnd verbí sett til a~ hugleiða þetta betur.

ll. Kr. Friðri1isson: Mer finnst skriflega uppástúngu þurfi;
því að þíngi~ getur ekki gefíð munnlegum uppástúngum neinn gaum,
því a~ af þvi leiddi líka, að hver þingmaður gæti fari~ ab koma
með munnlegar uppástúngur, þegar þeim dytti þær í hug.

Arnljótur 6lafsson: Eptir alþíngistilsk. 62. grein verður ekk-
ert mál löglega rætt, nema um það komi fram skrifleg uppástúnga.
þetta mál er að vísu nokkuð sérstaklegt, því það þarf ekki a~ fara
út yfir pollinn, eins og önnur mál, heldur ætla eg rett se a~ alþíngi
gjöri sjálft samþykkt um það, og feli forseta á hendur íramkvæmd-
ina, að því leyti nauðsynlegt er. En samt sem á~ur þarf um það
skriflega uppasningu, og skal eg mæla fram með henni, þegar hún
kemur, en ætla ekki ab tala meira þar um a~ sinni.

Forseti: Eg skal þá láta gánga til n tkvæða um, hvort serstaka
skriflega uppástúngu þurfi um málið, og nefnd til a~ segja álit sitt
um það .

. Var það samþykkt með 21 atkvæði gegn þremur.
Forseti: þar næst skal eg biðja þíngmenu láta álit sitt í ljósi um,

hvort upplag tíbíndanna skuli vera það Sama og aður, eða ekki; þar
nú að eins tæp 200 exemplör af þíngtíðlndunum eiga að vera seld,
þá er svo mikill afgángur, að "el má missast eitt exemplar til hvers
hrepps, svo þó uppástúnga þíngmannsins úr Gullbríngusýslu næði
samþykki þingsins, álít eg 600 exx, upplag nægilegt.

H. Kr. Friðriksson: Ef uppástúngu þingmanns Gullbríngusýslu
verður framgeingt, þykir mer upplagið of lít ib ; því þá hafa menn
eigi eptir nema svo sem 100 exemplör að hlaupa upp á fyrir allan
ókominn tíma.

Guðmundur Brandsson: Þingmanni Reykvíkinga skjátlar í
reikningnum; því þegar rúm 400 exemplör eru óseld og þar af er
teki~ 1 exemplar fyrir hvern aíþeím 169 hreppum, sem eru í land-
inu, verður afgángurinn meírlyen bann gjörM rá~ fyrir.
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H. Kr. Friðriksson: Eg vissi nú ekki það, sem eg nú heyri,
a~ þíngmaðurlnn úr Gullbringusýslu veit það fyrir fram, að þíngtfb-
indin aldrei muni seljast betur en í þetta skipti, en hitt veit eg,
a~ á~ur hafa stundum selzt um 400.

Guðmundur Brandsson: Af því hvorki eg ne þfngið þekkir
annan duglegri útsölumann þíngtíðlndanna, en einmitt þíngmann
Reykvíkínga, en honum hefir þó ekki tckizt betur en kunnugt er
orðíð, þá get eg ekkí ímyndað mer, að sölunni verði meiri framfara

auðið í annara höndum en hans.
Jón Hjaltalín: Hvað upplaginu vi~ víkur, álít eg 600 nægi-

leg, og það jafnvel þó þínglð fellist á uppástringu þíngmannsins lÍr
Gullbrfngusýslu ; því litlar líkur eru til, a~ útsalan aukist fyrst um

sinn.
Magnús Andresson: Eg held, a~ ekki þurfi stærra upplag en

híngað til, því þó alþínglstíðlndín, ef upp:ístúnga þfngmansinns úr
Gullbríngusýslu feingi framgáng, dreifðist meira út, þykir mer óvíst
að fleiri mundi seljast; að ö~ru leyti vil eg mæla fram með uppá-
stúngunni.

Ásgeir Einarsson: Orsökin til þess, að svo líti~ geingur lÍt
af þíngtíðindunurn, er að mínu áliti sú, að þau berast svo seint til
lÍtsölumanna þeirra. Eg er einn af rítsölnmönnunum og hefi ekki

feíngíð heim til mín nema ein 3 heptl af alþíngistíOindunum frá 1857,
og hvað flutníng tíðlndanna snertir, vildi eg heldur, að þau væri
prentuð í Kaupmannahöfn eða í Frakklandi, því þá er eg víss um
a~ eg feingi þau fyrri.

Indriði Gíslason: Eg er á þVÍ, að nægilegt se, að upplagið
se 600.

Forseti: Eg veit ei, hvort þíngmaður Reykvíkínga vill halda
fram uppástúngn sinni um að auka upplagið?

H. Kr. Friðriksson: Nei.
Forseti: Eg álít þá, a~ það se samþykkt af þínginu, að upp-

laglð skuli vera jafnstórt og híngað til, nefnilega 600 expp.,og skal
eg þá leyfa mer að biðja þíngmenn a~ velja ritnefnd.

Ásgeir Einarsson: Má ekki fresta að kjósa rltnefndína til
morguns'?

Forseti: Mer vírðlst, að ekki megi leingur fresta a~ kjósa í rit-
nefndina, þaðer búi~ að dragast nógu lelngí, en drátturlnn vkemur
eingaungu af því, ~~ eg hefi veríð að bíða eptir svarl frá stiptsyfir-
völdunum, og þetta svar, dagsett í gær, barst mer ekki fyr en í
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morgun; og vil eg því biðja þíngmenn a~ kjósa nú þegar 2 rit-
nefndarmenn.

Var síðan geínglð til kosníngar og voru kosnir til ritnefndar-
manna, H. Kr. Friðriksson, með 18 atkv., og Pl?tur Petursson, með
15 atkv.

Forseti: Samkvæmt dagskránni hefir þá hinn hæstvirti kon-
úngsfulltrtli orðíð til þess að halda áfram skýrslum sínum um IÍ-

stæður stjórnarinnar.
Konúngsfulltrúi: Í hinni konúnglegu auglýsingu til þessa árs

alþingis er þess getið, að konúngsfulltrúinn muni skýra þínginu frá
þeim astæðum, hvers vegna stjórnin hefir ekki tekíð til greina þegn-
lega bæn alþíngis um, að leyft verðl, a~ veita móttöku á leigu í
hinn íslenzka jarðabékarsjöð ómyndugra fe og opinberra stiptana, er
nemur frá 25 -100 rd,

þar eð þessar ástæ~ur eru teknar fram í bréfl fjárhagsrá~herr-
ans til dómsmálastjórnarinnar 12. maí 1859, hefir mer verið sent
eptirrit af þessu br efi, og er inntak þess þetta:

Með lögum 28. marz 1855 um reikandi ríkisskuldir er það á-
kveðið, að frá 1. apr. 1855 veiti ríkissjó'ðurinn ekki móttöku á leigu
nokkurri peníngaupphæð undir 100rd. hvorki fyrir ómynduga eða
stofnanir. þessi ákvðrðun, sem enn þá gildir til 31. marz 1860, sam-
kvæmt nýjustu lögum um reikandi ríkissuldir 24. febr. 1858, varð
a~ álítast einnig beinlínis gilda fyrir Ísland, þar e'ð jarðabékarsjöð-
ur Íslands er ein grein af rfkíssjéðnum, og fjárhagsstjórnin getur
ekki eígnað ser meiri rá~ yfir þessum einstaka sjó~, heldur en rík-
íssjöðnum öllum. Stjórnin getur því ekki verið á því, að lÍ ríkis-
sjó~num hvíli nokkur eðlileg skuldbíndíng til þess a~ geyma og taka
lÍ leigu penínga einstakra manna. Ekki getur stjórnin heldur se~,
a~ tilskipun um fjárforrá~ ómyndugra 18. febr. 1847 hafi lagt ríkis-
sjó'ðnllm lÍ herðar skuldbindíngu til þess, a~ veita móttöku slíkum
pentngaupphæðnm, og með því lagt þá takmörkun á rfkíssjdðínn, að
hann geti ekki korníð í rett horf skuldamálum sínum, og greitt
skuldir sínar, á þann hátt sem fjárstjórninni mætti virðast hentugast
samkvæmt löggjöf þeirri, er gildir um fjárstjórn ríkisins, nema með
því að tekið se tillit til þeirra reglna, sem settar eru um fjárforrá~
ómyndugra. þessar reglur um fjárforrá~ ómyndugra hafa veríð sett-
ar samkvæmt því ástandi, er átti ser stað, þegar þær voru gefnar.
Menn urðu að geta í þessum lagaakvörðunum, hvort ríkíssjéðurínn
eða einhver annar sjöður þætti vera hentugastur geymslustaður fyrir
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fe ömyndugra, sem ekki yrði gjört arðsamt á annan hátt, og það
var eðlilegt, a~ einnig væri þar minnzt lí þær reglur, sem hlutað-
eigandi sjó~ur færi E1ptir, þegar hann veitti móttöku slíku fe. En
þegar þessum reglum er breytt, og ríklssjéðurlnn annaðhvort alveg
hættir að velta móttöku fe manna, eða setur aðra skilmála fyrir
móttökunni, þá er það auðvitað, ao lögin um fjárforrá~ ómyndugra
i Þ\"Í tilliti geta ekki komizt að á eins yfirgripsmikinn hátt og þau
upphaflega voru sett. Stjórnin getur því ekki, hvað rfkíssjéðlnn
snertir, fallizt á, a~ hverra aptur til hinna eldri ákvarðana um, a~
veita móttöku í rfkissjóblnn Íslenzku ómyndugra fe og opinberra
stofnana, er nemur frá 25-100 rd. En í þessu efni vírbíst það að
öoru leyti a~ vera íhugunarmál, hvort ekki yr~i unnið að því, að
koma á legg í Íslandi einum eða fleiri sparnaðarsjéðum, eins og
Færeyjar hafa átt ser lángan tíma, og fjárhagsstjórnin telur sig fúsa
á, með víssum skilmálum, a~ veita sparnaðarsjóð í Reykjavík, sem
menn höfðu i hug að stofna þar 1850, kost á því, ab setja fe sitt
á leigu í jarðabékarsjéðínn. þar sem það er svo erfitt í Íslandi að
koma fjárupphæ~, sem litlu nemur, í geymslu og á leigu, eins og
bænarskrá alþíngis tekur fram, verour það framvegis á valdi íslend-
inga sjálfra að rá~a fram úr þessum erfiðlelkum, með því að stofna
þenna sparnaðarsjéð, sem þeir hafa í huga, og sem leggja IIIætti í
til geymslu og til ávaxta slíka peníngaupphæð, er litlu nemur.

Í hinni konúnglegu auglýsíngu 27. maí til alþíngis þ. árs er
þess getið, að útgjöld þau, er þyrfti til þess að setja 7 nýja lækna
ber á landi, er bænarskrá síðasta alþíngis fór fram á, ekki munu
geta feingizt greidd úr ríkissjéðnum ; samt að það, eins og nú er
ástatt, hafi þótt ótiltækilegt a~ leggja á jafna~arsjóbi amtanna gjöld
þau, er stúngi~ var upp á í te~ri bænarskrá að gánga skyldu til
styrktar læknisfræðisiðkurum vi~ háskólann, hvar hjá þa~ er ætlað
konúngs(ulltrúanum að skýra þinginu frá ástæðunum til þess, hvers
vegna stjórnin eigi hefir getað fallizt á, að stofna læknaskóla ogspí-
tala í Reykjavík, eins og það líka hefir verið lagt fyrir konúngs-
fulltrúann að skýra fyrir alþingi, hvernig stjórnin eptlrlelðís llluni
láta ser annt um, að betra skipulag komist á um þau atríðí, sem
Ul!l ræðír í bænarskrá síðasta alþíngls í 3.,4., 5. og 6. töluli~. Þessa
skýrslu skal eg þá, eptir fyrirmælum stjórnarinnar, gefa á þessa leíð :

Í millum bænarskraar alþíngis 1857 og þeirrar, sem kom frá
þínginu 1855, er sá verulegi mismunur, að þar sem bænarskrá þíngs-
ins 1855 einúngis talar um, að æskilegt væri, ao stofnabur væri
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læknaskóli, án þess a'ð þíngíð gjörðl um það formlega uppástúngu,
en þar á móti bar það fram sem aðaluppásténgu, að sem bráðast
yrbí stofnuð nokkur læknaembætti á kostnað ríklssjéðsíns, og ef þetta
feínglst ekki, a'ð laun handa 3 nýjum læknum væri greidd úr hin-
um íslenzka læknasjéð, þá hefir alþíngi 1857 ah-eg sleppt þessari
varauppéstúngu, en aptur á mót fyrst og fremst beðið um stofnun
læknaskóla i Reykjavík, sem verja skuli til eingaungu efnum lækna-
sjó'ðsins, en kostnaður til hinna nýju læknaembætta skuli skílyrðís-
laust greioast af rfkíssjöðnum,

Alþingi færir það sem ástæðu fyrir breytíngu sinni á fyrri uppá .•
stringum sínum í þessu máli, að þó því verði eigi neítað , a'ð það
mundi verða mikil hvöt Íslenzkum stúdentum til a'ð lesa læknisfræði,
ef farið væri eptir aðaluppastúngu alþíngís 1855, mætti eingu síður
bera kvíðboga fyrir, að ekki yrOi svo margir til að lesa læknisfræði
af Íslendíngum vio háskólann, að hver sýsla gæti Ieíngíð lækni ser.
Alþíngi taldi, a'ð hið einasta rá'ð til að bjarga þessu víð mundi verða
þa'ð,no stofnaður væri spítali og læknaskóli í landinu sjálfu, og
aukahjálp sú, sem þíngíð áour hefir stúngi'ð upp Ii handa stúdentum,
sem læsi læknisfræði, væri því að álíta eimingis bníbabyrgðarrnð-
stöfun, sem yrði að eingu, þegar lælmaskóHnn væri tekinn til starfa.
þar sem nú alþíngi byggði Ii því, abkostnaðurtnn til spítalans og
læknaskólans yr'ði a'ð greiðast af efnum spítalanna, re'ð það af, að
ítreka ekki varauppasténgu þingsins 1855 11mstofnun 3 nýrra lækna-
embætta á kostna'b læknasjöðsíns, með því það gæti orðið tilefni til
þess, al> stofnun spítalans og læknaskólans drægist .Língan tíma til
óbætanlegs skaða landinu, ef 1200 rd. á ári hverju væri' varið af
sjó'bnnm til a'b launa hinum 3 læknum.

Alþíngi játaðl a'ð vísu,a'ð kennsla sú, sem veitast mundi á slík-
um skóla, hlyti jafnan a'b standa miki'bá baki kennslunnar á há-
skólanum, en þó bar þíngið eingan kvíðboga fyrir því, að hún mundi
ekki ab minnsta kosti verða nokkurn veginn vlðunanleg , því þó
læknar, sem menntubust í Íslandi, gæti ekki feínglð jafn-yfirgrips-
mikla þekkíngu, eins og þeir, sem menntast á haskélanum, mundi þeim
þó gefast betur kostur á, a'ð kynnast þeim sjdkdömum , sem ein-
kennilegir eru fyrir Ísland, og kennslan því verða Íslandi a'b eins
miklu liði, eins og kennslan á háskólanum.

Konúngsfullt'1'úinn hefir i áliti sínu mn þetta aðalatriði máls-
ins getið þess, ab hann hvorki gæti mælt með eða fallizt á þessa
uppástúngu þingsins, eins og hann þegar ha.f'ði teki'b fram, þegar
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málið var rætt á þínginu. Hann hefir lýst því, að það væri sann-
færíng sín, að það væri SIÍ einasta retta og landinu holla brúkun á
sjó~ þeim, sem stofnaður væri af efnum spítalanna tillæknamálsins,
að fjölga smátt og smátt héraðslæknum á Íslandi, eptir því sem tekj-
ur sj6~sins vaxa, svo að hann gæti launað læknum þeim, sem settir
yrðí, en að þó væri jafnframt lagt upp nokkuð af tekjunum til vaxtar
sjéðnum, þangað til að hann væri orðinn svo stór, a~ ár.sleigurnar
og tekjurnar værí nægar til þess að launa öllum læknum, sem nauð-
syn þætti vera a~ setja í Íslandi. J(onúngs(ulltrúinn var þess á-
lits, að læknaskóli yrði ekki settur í Reykjavík þannig, að hann
svaraði tilgánginum, og að slík stofnun mundi verða svo kostnaðar-
míkil, að hún ekki að eins mundi eyða alveg árlegum tekjum spí-
talasjóðsíns, heldur jafnvel skerða höfu'ðstól þann, sem safnað hef'ði
verið; auk þessa væri stofnun spítala í Reyhjavfk af eignum spítala-
sjó'ðsins ekki sem sanngjörnust, þegar Jltlð væri til annara lands-
parta, og gæti gefi~ tilefni til almennrar óánægju, þar e~ efni spí-
talasjóðsins eru orðin til af tillögum frá landinu öllu, og spítallnn
mundi þó vegna íjarlægðar ekki geta orðið notaður nema af sjúkl-
íngum úr Reykjavík og næstu sveitum.

Stjórninnivir'ðist, a~ þessar llstæ~ur se á fullum rökum byggð-
ar, og bætir því við, að Mn sjái eínga ástæðu til, a~ leggja tals-
verða nýja byrði á ríkissjó~inn handa læknaskipun á Íslandi, eins og
leiddi af stofnun Y nýrra læknaembætta, og það því síður, sem Ís-
land sjálft hefir efni til þessa, þar semer sjóður sá, sem að framan
er minnzt á; en þegar brúka á þenna sjó~ til að launa héraðslækn-
um, sem settir yrðí, er þa~ auðvltab, a~ ekki er hugaanda fram á,
að koma upp læknaskóla og spítala í Reykjavík. Þa~ er varla
heldur rett undirstaða, sem alþíngi byggir á, þar sem það ímyndar
ser a~ kostnaður sá, sem leiddi af stofnun spítala oglæknask6la,
gæti grei'ð~t af árlegum tekjum læknasjóðsína. Ári~ 1857 voru þær,
eptir því sem alþíngi segir sjálft, ekki nema 2,393 rd, 28 sk., nl.
spítalahlutirnir eptir meðaltölu 738 rd. 12 sk., tekjur af jörðum spí-
talanna 389rd. 64sk., og leigur af höfu'ðstólspítalasj6'ðsins (að upp-
hæð 31,637 rd. 56 sk.) 4% 1265 rd, 48 sk., og af þessumá það a'ð
líkindum vera augljóst, að þetta fe er, og mun leingi 'vera, ónógt
til þess, ai'Jkoma' á SYO stórkostlegri stofnun, sem læknaskóIi er, og
spítali, með öllu því, sem hann þarf víð, Alþíngí hefir að vísu
gjört ráb fyrir, að þessi stofnun mundi ekki kosta árlega meira en
2,920rd., en þessi áætlun er au'bsjáanlega mikils til of lág. En þó
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ekki se litlð til kostnaðarins, verður stjórnin a'b álíta stofnun þvílíks
læknaskóla í Reykjavík óhaganlega, og hefir jlístizrlí~ Schleisner
einnig fast tekið þa~ fram; hann hefir meðal annars bent til þess,
a~ hin verulega undirstaða fyrir slíkum skóla se spítali, þar sem
hjlíkra'b se nægilega mörgum sjúklíngum, til þess M lærisveinarnir
geti hart fyrir augum sk ýmislegar tegundir sjúkdóma til leíðbein-
ingar í kennslunni, en a~ slíkur spítali geti aldrei komizt á í Ís-
landi.

Stjórnin álítur því, af þeim ástæbum sem tílfærbar eru, að
uppástúnguatriNn í bænarskrá alþíngls I. o~ II. ekki eigi að takast
til greina, en a~ læknaskipunin se bætt lÍ þann hátt, samkvæmt fyrri
uppástúngum alþíngis, a'b fleiri ný læknaembætti se stofnuð á Í"landi
af efnum læknasjóðsins, og a'b menn leitist "i'b a'b gjöra menntun
í læknisfræði við háskólann svo aðgeíngllega íslenzkum stúdentum
bæði með festyrk og von um a~ komast fljótt til embætta, a~ nógu
margir innfæddir íslenzkir kandídatar í læknísfræðí fái:3t í þessi auknu
embætti. Fyrir þessu máli hefir það tafi~ híngað til, að beðlb hefir
veri'b eptir svari frá jústizr. Schleisner, sem nýlega hefir feingizt,
og fer því fram, að þar e~ kennnarar háskólans í læknisfræði se
alveg 6fúsirá, a~ halda serstaka fyrirlestra í læknisfræði fyrir Ís-
lendíngum; eins og hann hafði sninglð npp á, og standi fastir á því,
að ekki veiti af 4 eða 5 lira dvöl víð háskólann fyrir þessa stúdenta,
þá megi álíta, a~ uppástringa sín ekkí geti korníst ab, og ab hann,
eptir því sem málinu mí er komíð, verði alveg a~ fallast á þá stefnu,
sem stjórnin hafi tekið þessu máli til framgrelðslu.

Ef þessari nýáminnztu stefnu verður framgeingt, verður hjálp
sú af jafnaðarsjóðí amtanna, sem alþíngi hefir stúngið upp á í tölu-
li~ I, b. handa stúdentum í læknlsíræðí víð h.iskðlann, ónall'bsynleg,
þar að auki má þess geta, a~ eins og slíkur styrkur að líkindum varla
yrði nægilegur til a'b ná þessu mlðí, eins yrðí það, eins og nú stend-
ur á, öldringís 6tiltækilegt a~ leggja þenna þúnga á amtsjafnaðar-
sjó'bina á Íslandi.

Um önnur uppástringnatrlðl alþíngis skal þess geti'b,a~ stjórnin
er farin a'b skrifast á víð yfirvöld á Íslandi bæði um það, hvernig
hentugast se a~ verja og heimta inn tekjur spítalaejéðsíns, og eins
um-að nema úr lögum ákvör~un Rskr. 20. febr. 1750 um, a~ spí-
talahlutir í Vestmannaeyjum af fiski- og fuglaveiðum falli í fátækra-
sjó'b, eins hefir stjórnin viJja~ gefa læknum á Íslandi tækifæri til,
áhr en lítgjört væri um 5. uppéstringuatriðí alþíngis, a'b skýra frá
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því, hvort þeir væri fiianleglr til a~ takast á hendur a~ veita kaup-
laust kennslu þ;í, sem her ræðir UUl, kundídötum af prestaskdlanum.
þar sem alþíngi hefir beíðzt þess, að fyrir þessa árs alþíngi yrðl lagt
frumvarp til tilskipunar um, a~ svo mörgum ljösmæðrum yrðl "eitt
kennsla í yflrsetukvennafræði, að ein ljðsmöðír gæti verið í hverjum
hrepp yfir land allt, þá getur stjórnin þess, a~ ári~ 1845 hafi land-
læknir jústizrá~ Thorstensen lagt fram uppástringu um að fjölga ljós-
mæðrurn í Íslandi, og hvernig ætti a~ kenna þeim. Um þessa uppá-
stúngu, sem auk annars laut a~ því, að heraðslæknar í Íslandi skyldu
kenna ljósmæðrum, var leitað álits héraðslæknanna og amtrnann-
anna, og fallust flestir þeirra á hana með nokkrum breytfugum, og
híð konúngl. heilbrlgðlsrnð mælti fram með henni. En þar e~ jústíz-
rá~ Schleisner íuppástringu um læknamál á Íslandi 1849 fastlega lagði
á móti uppástringu Thorstensens mn fræðslu ljósmæðra, en stakk upp
á því, að stofnuð væri jafnmörg ljósmæðraumdæmi sem læknaumdæmi
í Íslandi, nl. alls 20, að í þau skyldi skipa einúngis þeim ljésrnæðr-
um, sem lært hefbí á fæðíngarstofnuninnt í Kaupmannahöfn, og a~
þeim framvegis verði falið að fræða aðrar konur í yfirsetukvenna-
fræði, þannig a'b þær tæki próf hjá hlutaðelgandi hðraðslækní , og
þareð þessi uppéstringa Schleisners reI,k meðrnæll hellbrlgðísraðsíns,
var leltað um hana álita læknanna og amtmannanna í Íslandi, sem
flestir gáfu henni meðmæli sín. þar eð stjórnin varð nú ao leggja
þessa uppástúngu til grundvallar fyrir rekstur þessa máls framvegis,
en hún hins vegar stó~ í nánasta sambandi Yi~ uppásuingu nefndra
embættismanna um stofnun 12 nýrra lækna embætta, hlaut stjórnin no
slá á frest að rá~a ljésmæðramállnu til lykta, þringað til btiið væri að
koma í betra horf læknaskipun á Íslandi.

Samkvæmt öllu þessu, sem að framan er talið, lætur stjórnin
alþíngi vita, að hrin ekki hafi fundið lístæ~u til a~ fallast á bænar-
skrá þíngsíns um læknaskóla í Reykjavík , að kostnaðurinn til 7
nýrra lækna muni ekki verða greiddur úr ríklssjdðnum, að, einkum
eins og mí er ástatt, þyki ekki tiltækilegt a~ þýngja á jafnaðar-
sjó~um árntanna með gjöldum, sem stúngið er upp á, til styrktar
þeim stúdentum Yi~ háskólann, sem læsi læknisfræði, að farið sa að
skrifast- á víð hlutabelgandi embættismenn í Íslandi um uppástringu-
atriðin nr. 3, 4 og 5, og að stjórnin framvegis muni hafa hug á að
koma lækna- og ljésmæðraskipun í betra horf á ÍSlandi, samkvæmt
þeirri stefnu, er alþíngi hefir bent á í sínum fyrri bænarskrám, ser
í lagi með því, að fjölga her læknaembættnm, sem vonanda er a'b
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fást muni í nógu margir kandídatar, þar co r;iogjafi kirkjumálanna
11efi I' heitio ao velta Íslcndíngum, sem lesa læknisfræði, allt að 200
rd. styrk árlega auk venjulegra stípendía,

Forseti: Eptir dagskrrinní kemur því næst til inngangsumræðu
uppástúnga hins háttvirta 'varaforseta um palíkm'ávarp til lwnúngs
vors fyrir undírskriptina undir hinn íslenzka texta laganna.

Var síðan uppasningan afhent flutníngsmannl.
Petur P?:tw'sson: Eg skal leyfa mer að lesa hana.
Var þá uppástringan lesin upp.
Petur P(~tursson: Uppastúngan er ekki margorð, og eg skal

ekki heldur "em margorður um hana: lnin inniheldur ekki annað en
það, sem eg er sannfærður um no hreifir ser í brjósti allra alþíngis-
manna, en það, sem hreifir ser hjá oss öllum, er lifandi þakklætís-
tilfinníng "io vorn milda konúng, og eg skal einúngis geta þess,
nð mönnum kann nuí ske virðast undarlegt, að eg skuli hafa kornið

fram mco þessa uppastringu, þar sem eg áour hefi latt þess, en
ekki hvatt til þess, að þessa værí beðíst af konúngi; en
eg vona, að þíngmenn sjái af umræðunum um þetta mál í þínguð-
indunum, að eg og nokkrlr fleiri þíngmenn höfum á enum fyrri þíng-
um gefið atkvæði vor á móti því, ao komingur væri bebinn um að
undirskrifa hinn íslenzka texta laganna, ekki af því, að ver ekki álít-
um það æskilegt, heldur af því, að oss virtist það bundið svo miklum
örðugleikum, og vanséð um að f,í því framgeingt, eptir því stjórnar-
fyrirkomulagi, sem mí er í Danmörku; en því meiri örðugleika sem
ver sáum á því, þess innilegri þakklætistilfínníngu hlýtur það að vekja

hjá oss, að konúngur hefir veitt oss þessa bæn þrátt fyrir alla erfiðleika.
Svona skoða eg málið. Al) þessu er mí orðið framgeingt, er ab vísu án
alls efa míkíð ao þakka frjálslyndi þeirra stjórnarherra, sem nú sitja
að völdum, en mest er það þó ao þakka eballyndi vors allramildasta
konúngs og ást þeirri, er hann hefir á landi voru og túngu vorri. Eg
vona, að einginn mæli á m6ti uppástúngu þessari, og skal því ekki
vera híngorbari, en vil ao eins skora á forseta, ao hann láti nti þegar
kjósa nefnd, til þess að semja þakklætis.ívarp til konúngs vors.

Halldór Jónsson: Eg er mco öllu meðmæltur hinum háttvirta
uppástúngumanni, ao þaO!:ie mjög svo tilhlýOilegt a'ð senda hans
h:ítign kominginum þakklætísavarp fyrir það, að hann nú af mildi
sinni hefir veitt áheyrslu þeirri bæn þíngsins, sem þjöbina varðar
svo miklu, og sem aptur og aptur hefir verið fram borin með svo
miklum áhuga og atkvæðafjölda. En eg vildi einúngis leyfa mer
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a'ð vekja máls á því, hvort ekki mætti fresta nokkuð nefndarkosn-
fngu, þar mig minnir, að þvílík ávörp opt se samin að þínglokum,
og fleira se stundum áhrært í þeim en eitt atribl.

Páll JJlelsteð: Eg er flutníngsmanni uppastdngunnar a~ öllu
samdóma, a'ð oss beri að þakka konúngl vorum þetta innan sals
og utan, en eg er því alveg mótfallinn, að öðru se blandað inn í
það, heldur þykir mer það vera svo mikilsvert, að eg vil, að það se
eitt ser, og vil eg, a'ð nefnd se nú þegar kosin, og vil eg stínga
upp á 3 manna nefnd.

KonúngsfulltTÚi: Eg verð a'ð sty'ðja a'ð því, að ekki se bland-
a'ð fleirum atriðum inn í þessa uppástúngu, en að hún se tekin fyrir
lÍt af fyrir sig, eins og hún er.

Arnljótur Ólafsson: Varauppástúnga sú, er þínguiaðurinn úr
Norður-Múlasýslu nú gjörN víb uppástringu hins 3. konungkjörna þíng-
manns, fer fram á, að frestað se þakklætis.í varpinu til konúngs fyrir undir-
skriptlna undir hinn íslenzka texta laganna, vegna þess menn kynni, ef
til vill, síðar a'ð f,í ástæðu til a'ð teingja önnur atrlðl þar vm.
Uppásttínga þessi vírðíst mer athugaverð, því á þann hátt kann þakk-
lætísavarpið a'ð breytast, þar sem það lýtur nú ab eins að einu atriði.
Ávarpið til komings gæti þ,i orðið meira en þakklætisávarp, t. a. m.
vonarávarp eða traustsávarp um þjóðrettindi vor. Mer virðist réttara,
að haldið se fast víð abaluppastúnguna, er fer fram á, a'ð menn
þakki konúngi fyrir þessa gjöf, er alþíngi nú hefir þegið, og finnst
mer, a'ð þíngi'ð ætti því fremur að taka vel ,1móti þessari uppástúngu,
sem hún er komin frá þeim flokki manna, er á hinum fyrri þíngum,
þá er mál þetta hefir verið ítarlega rætt, hefir einhverra ástæ'ða vegna
áliti'ð skyldu sína að gefa atkvæði í móti þVÍ, ab send væri bænar-
skrá til konúngs um undirskriptina, og finnst mer því eiga "el við,
að þíngi'ð votti líka þessum flokksmönnum þakklæti sitt með því að
kjósa þá eina til að semja avarpið ; það er vottur um traust þfngsíns til
þeirra, er hlýtur að vera þeim vel kominn.

Forseti: Fyrst að ekki taka fleiri til máls, skal eg biðja menn
að gánga til atkvæða um það, 1., hvort nefnd skuli kjósa, og 2.,
hvort fresta skuli a'ð semja avarpið eður ei.

Halldór Jónsson: Eg er fús til að taka aptur uppástúngu
mína um frestun nefndarkosníngar, þar eg,a!) efninu til, var og er
öldúngis samþykkur uppástúngu hins háttvirta 3. komingkjörna þíng-
manns.

Forseti: þá er einúngis a'ð greiða atkvæðí um híð fyrra.
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Voru síðan atkvæði greidd og var nefnd samþykkt með 21 atkv.
móti 3.

PetUl' Petursson» Eg óska nafnakalla.
Forseti: Atkvæðagreiðslan er nú af geingin og var ljós, svo al'>

mer sýnist eingin astæða til þess.
Petur Petursson: Eg finn mig kmíbnn til þess, að krefjast

nafnakalls; annara tel, eg uppásttíngu mína aptur,
Forseti: Eg sem forseti finn héðan af eínga ástæðu til a'ð leita

nýrrar atkvæðagreiðslu með nafnakallí, og get eigi gjört það upp á
mitt eindæmi, en eg skal a'ð eins í þetta sinn bera það undir at-
kvæði þíngmanna, hvort þeir vilji leyfa nafuakallið.

Var síðan leitað atkvæða um það, og urðu 15 atkvæði fyrir
nafnakalli.

Síðan fór nafnakall fram, 'Og sogðu þessir:
já:

Páll Melste~.
Brynjólfur Jónsson.
Arnljótnr Ólafsson.
Ásgeir Einarsson.
Benedikt ÞÓr'ðarson.
Gísli Brynjúlfsson.
Guðmundur Brandsson.
H. Kr. Friðrikssen.
Halldór Jónsson.
Indriðí Gíslason.
Jón Hjaltalín.
Jón Pétursson.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum.
Jón Sigurðsson frá Tandraseli.
Magnús Andresson.
Ólafur Jónsson.
Páll Sigur'ðsson.
Petur Petursson.
Stefán Eiríksson.
Stefán Jónsson.
Sveinn Skúlason.
Vilhjálmur Finsen.

2 Þíngmenn (H. G. Thordersen og ÞÓl'ðUl' Jónassen) greiddu
ei atkvæði,

nei:
Einginn.
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Var það þannig samþykkt lí ný með 22 atkv., aC)kjósa skyldi
nefnd í malíð.

Forseti: þar stríngíð hefir verlð upp á 3 manna nefnd og
einginn hefir mælt í móti því, vil eg biðja menn að kjésa 3 menn
í nefndina.

Var síðan geinglð til kosningar, og voru þessir kosnir:
Petur Petursson með 21 ath.
Þórður Jónassen me~!) -
H. G. Thordersen með 8 -

Voru skjöl málsins afhent varaforseta, er hlotið hafðl flest at-
kvæði.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til Inngangs-
umræðu bænarskrá lír Norður-Mrilasýslu um það, að eigendur skuli
sjálfir greiða tíund af jörðum sínum, og skal eg leyfa mer ao láta
afhenda hana flutnings manni hennar, þingmanni Norður-Múlasýslu.

Halldór Jónsson: Efnið í bænarskránni er svo einfalt, aC)eg
álít ei þörf ao lesa hana upp, ef einginn þingmanna krefst þess.

Forseti: Eg álit nægilegt að skýra fd ínníhaldlnu.
Halldór Jónsson: þao er tekið fram í bænarskránni, að jarða-

eigendur se eptir lögum skyldugir að gjalda tíund af jörðum sínum,
og er vitnað til laganna í þessu tilliti, en að það se orðið að venju,
að Ielgulíbar borgi hana; og er þá að líta ci það, víð hvað þessi
venja styojist. Eg skal nú ekki tala í þessu tilliti um hina eldri
tíma; en mí á tímum ætla eg að það se almennt lHit, að jarðeig-
endur megi byggja jarðir sinar fyrir það eptírgjald, sem þeim kem-
ur- saman um víð leígullða ; og styðst þetta bæðl víð eígnarrðtt og
sanmíngafrelsi. þetta hefir og enn fremur innrætzt meðvitund þjó'ð-
arinnar, síðan almennar bænarskrár IÍr öllu landinu UI11 nýtt jarða-
mat leiddu það álit berlega í ljós, að ekki væri faranda eptir hinu
gamla hundraðatali, og leingi hefir það að minnsta kosti verið venja,
að byggja þær jarðir fyrir niðursetta landskuld, sem hafa mjög hátt
hundraðatal í samanburði víð landkostina. Nú vi] eg spyrja, hvort
ekki komi í sama stað niður, hvort landsdrottinn semur þannig víð
leígulíða: "þetta skaltu gjalda í landskuld og þetta í tíund", eða
hann segir: "Viljir þú vera frí vm tíundargjald, set eg jarðarafgjald-
m þeim mun hærra", Se nú hinir heiðruðu þíngmenn mer sam-
dóma í því, no Ielgusamníngar sð, og eigi, eptir þvi sem mi tí stend-
ur, a'ð vera Irj.ilslr, þá er þa'ð að VÍdU æskilegt, að ræður þingmanna
skýri hugmyndir manna um þetta efni, en minna tilefni hefi eg þli
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samt til að halda fram þessari bænarskra ; hún stendur líka í sam-
bandi við aðra bænarskni, sem einnig mun koma til umræðu á
þínginu, nefníl. um, ilO fast gjald verði áln'eOio fyrir hvert jarðar-
hundrað eptir hinu nýja mati, ef það verour löggilt. Finnst mer
því vel til fallið, ef fresta mætti umræðu nm þessa bænarskní, þáng-
að til hin verour lögð fyrir þíngið.

Forseti: Bænarskrá sri, sem þíngruaðurinn talar um, er að
vísu kornin til mín, en er ekki sett á dagskrána í dag, og getur
því ekki korníð til umræðu, og er því ekki annað fyrir, en annað-
hvort að fella bænarskrana eða kjósa nefnd í hana; því ei má hreifa
hinni sömu bænarskra optar en einu sinni lí sama þíngi.

Ásgeir Einarsson: Má ekki fresta því ao taka bænarskrána
fyrir?

Forseti: þao má fresta henni, ef flutníngsmaður óskar þess,
og þíngíð samþykkir.

Jón Sigurosson frá Gautlöndum: Eg er samdóma hinum heiðr-
aða flutníngsmanni bænarskráarinnar ab öðru leyti en því, að eg vil
ekki láta hana bíða eptir þeirri bænarskní, sem sögð er í vændum
um skattalögin; eg vil láta fella hana strax, hvað sem hinni bæn-
arskránni líður og hvað sem þínglð svo gjörir; mer finnst annars
þetta mál ekki npp borið á hentugum tíma; eg held einmitt það
ætti 30 bíða þess, no öll skatta- og tíundarlögin yrði tekin fyrir
í einu.

Jún Sigurðsson frá Tandraseli. Eg held það væri þó eingu í
spillt, þó þíngio tæld þetta mill til yfírvegunar, því eg vero ao geta
þess, að eg hefi orðið var víð óánægju sumra manna yfir því, að
venjan se búin að gjöra það ao reglu, no Ielgnlíðar verði 30 tíunda
:íbýlisjarOir sínar, án þess ao f:i. neina eptirgjöf í skuldunum eða
endurgjald frá landsdrottnl, sem þó eptir hinum fornu Íslands lögum
er sjálfur skyldur 30 tíunda fústeign sína. þao er að vísu satt, sem
hinn velæruverðugt flutníngsmaður sagðl, að einginn gæti bannað
samninga millum landsdrottna og leígulíða, og jarðelgendur gæti sett
það hærri landskuldir :i [arðir sínar, ef þeir skyldu tíunda þær sjálfir.
En þó vil eg segja, ao sumstaðar í landl eru skuldir svo háar á
jöroum, að það er ekki, ao húsbændur ætti svo hægt með ao setja
þær upp, og sfzt, ef harðnar í ári, þó þeir væri sjálfir skyldaðir til
ao tíunda jarðirnar ; það eru þó gömul lög, og leigu liðar ætti því
rett á, ao losna víð þessa tíundarálögu; þess "egna vero eg nú ao
mæla fram með nefnd í þessu máli.
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Guðmundur Brandsson: Eg er öldringls lí inúti nefnd í þessu
m.ilí, því mer sýnist bænarskráin ætlist til þess, ao þíngið fari að
troða ser inn á milli eiganda og lelgulíða, og ætti þao eins illa víð,
og ef þíngíð færi ao skipta ser af þVÍ, hvað húsbændur vildi gefa
vinnumönnum sínum eða vinnukonum mikið kaup. þess ber
og að gæta með tilliti til tíundargrelðslunnar, að afgjald jarða hcfir
lækkað frá því sem það var áonr, því þá var, eins og alkunnugt er,
12 álna landskuld af hverju hundruði, og þó menn vildi binda slíkt
með lögum, þá verður aldrei með lögum girt fyrir frjálila samninga
eða fyrirbyggt, a'b menn ekki fari í krmgum lögin í slíkum samn-
ingum.

Halldór Jónsson: Mer væri míklð kært, ef hinn helðrabi þíJlg-
maður Mýrasýslu, sem helzt hefir stutt bænarskr.ína, vildi gjöra cfni
hennar ao sinni uppástúngu, svo lnin verði tekin til nefndar eða
felld með atkvæðagrelðslu.

Forseti: Eg "ero þá ao álíta, að flutníngsmuður hafi tekið
bænarskrana aptur, og ef einginn þingmanna tekur hana ao ser, þá
er Mn fallin.

i1rnljótur Ólafsson: Annaðhvort er að álíta bænarskrana tekna
aptur, og getur hún þá samkvæmt 63. gr. i alþíngtstllsklpnninnt ekkl
framar korníð til umræðu á þessu þíngl, eða ao það verður að kjósa
nefnd í hana og verður þá samkvæmt 69. gr., þegar nefndarálitið
kemur, gjört um afdrif hennar.

Jón Hjaltalín: Eg vero að álíta, að þínglð eigi ekkl ao eyða
tíma sínum með því ao taka á móti og ræða um slíkar bænarskrár,
því ab skipta ser af slíkum samningum milli einstakra manna, yIM
hlægilegt, rett eins og ef þínglð færi ao skipta ser af samníngum
um kaup vinnumanna.

Stefán Jónsson: Eg ímynda mer, ao þó nefnd væri sett í
þetta mál, þá mundi Iní.n aldrei geta fallizt á uppástúngu bænarskrár-
innar, og yrði það því ei til annars, en að eyða tímanum, Eg álít
líka hollast það fyrirkomulag, að eiga aðgringlnn um tíundina ao leígu-
llða, þVÍ landsdrottinn getur verið, eins og opt er, í Ö()fUl1I héruðum,
og hafi þó ekki umboðsmann, og yrði þao mjög óhægt að verða 3() gánga
eptir tíundinni hjá honum.

Konúngsfulltrúi: Áour geíngið or til atkvæða um þetta mál,
vil eg, svo þíngmenn viti meiníngu mína um nuilíð, geta þess, að
eg get gjört hvert orð hins hefðraða þíngmanns úr Gullbrfngusýslu
í þessu máli ao mínu.
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Forseti: Eg vero þá ao álíta bænarskrána fallna, fyrst flutn-
ingsmaður ekki fylgir henni fram, og einginn annar vill gjöra hana
ao sinni uppástúngu.

Kemur þá samkvæmt dagskránni til Inngangsumræðu bænar-
skrá úr Vestmannaeyjum um reka þar á eyjunum, og skal eg af-
henda hana hinum heíðraba þíngmanni Vestmanneyínga til flutníngs.

Brynj ólfur Jónsson: Eg skal leyfa mer ao lesa bænarskrana
upp, ef þíngmenn hafa ekkert á móti því.

Var þá bænarskráin lesin upp, svo látandi:

"þao hefir, ao því er oss er kunnugt, verið og mun enn vera
venja á voru landi, ao þar sem rekasvæði eða fjörur tilheyra jöro-
um, ao leiguliðar á jörðum þessum hafi leigulíðagagn, og hirði það,
er rekur á fjöru þá, er ábýlisjöro þeirra tilheyrir, án þess öðrum
éviðkomandl se heimilt ao gánga á fjörur jarðarinnar eða helga ser
nokkuð af því, sem henni tilheyrir. En þegar ver, bændur á Vest-
mannaeyjum, lítum til eyjar vorrar, þ,í er svo að sj;i, sem hún hafi
orbíð út undan í þessu tilliti, með því það hefir tíokllzt allt til þessa,
að jafnvel övíbkomandí menn af landi, sem ekki eiga her heimili,
eða neinn ábúoarrett, hvað þá heldur her búandi tómthúsmenn, sem
ekki hafa her neina [arðatiltölu, hafa f'eingfð óskert bjarglaun af
trjám þeim, er þeir hafa fundið rekin, áll þess að nokkuð hafi þar
runnið inn í sjóo jarðarbænda. 0dS getur ekki skilizt, ao þetta se
á neinum rétt! byggt, því "er vitum vel, að eyja þessi er ekkert al-
menníngsgagn, þó margir hafi gagn af henni, því hún er allra vor
sameiginleg abýlísjörð, sem ver því ætlum að ver höfum rett til
að færa OS.3 í nyt, án þess öðrum se heimilt að njóta nokkurs af
réttlndum vorum. þess viljum vðr og geta, að sú óregla hefir, sök-
um lagaleysis, allt af yi\)geingizt hér, ao þeir einir hafa mest haft
gagn af þeim litla reka, bæti leígulíðagagnl og bjarglaunum stærri
trjáa, sem aðsætnastír voru með að gánga á reka, enda þó að rett-
ur þeirra væri ekki meiri en hinna, sem minna hlutu; kemur þetta
mest til af því, að allt (að Irriteknnrn túnnm jarbanna og fuglaveiðar-
plássum) ,í heimaeyjunni, sem svo er kölluð, er álitio sem óskipt
land, þó þannig ao allir bændur hafa her um bil jafnan hagbeitar-
rétt, en þessi jöfnuour hefir ei náo til rekaplássanna, þar hvers hefir
orðið happ, sem hlaut. þetta bíðjnm ver vort heíðraða alþíngi að
taka til yfírvegunar, óskandi þess, að samin yrðl og send bænarskrá
til hans hátignar konúngins, þess efnis, að honum allramildilegast mætti
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þóknast að fyrirskipa: 1., að eingum öðrum en jarðarbændum Mr se
heimilt að hirða leígulíðagagn, e~a eignast hin lögboðnu bjarglaun

fyrir stærri tre, sem reka Mr lí eyju; og 2., að rekaplassum eyjar-
innar skuli skipt niður lí jarðir eyjarinnar a~ rettri tiltölu ,;i~ stærð
þeirra, þannig a~ hver jörð eða jarðartorfa hafi sitt afmarkaða reka-
svæði,

Vestmannaeyjum, þann 1:1. [úníménaðar 1859".

(27 nöfn).

Brynjólfur Jónsson: Biðjendur færa sjálfir í bænarskrannt á-
stæður fyrir þeirri bæn sinni, að leígulíðí sjálfur megi g.íngn á reka

að tiltölu eptir ábýli sínu, en a~ aðrir éviðkomandí menn megi ekki
gánga :í reka, svo sem sjómenn af landi, sem ekki einu sinni eiga heima
á eyjunum, eða tómthúsmenn, sem ekki hafa neinn rett til jarðar-
afnota, og í öðru lagi er beðið um það, ao hinum óskipta almenn-
Ingsreka verðí skipt til jafnaður, SYO ekki fari eini! og nú, að hver
hlaupi í kapp yio annan, og sá hafi mest, sem fljótastur er eða yfir-
gángsmestur, því þetta Ieíðír til ósanngirni og óreglu, ao hver hrifsi

það, sem hann nær, og sest af þessu, að nauðsynlegt er, að hver þekki
rett sinn og viti, hvar hann eigi reka með frjál:m. Mál þetta er
mjög mikilsvert, og verð eg því að óska þess, ab nefnd verði í
þa'ð kosin.

Guðmundur Brandsson: Mer finnst líku máli að gegna um
þessa bænarskrá og þá næstu á undan, a~ hún grípi inn á milli
landsdrottins og leíguliða, sem eiga sjálfir frjálst að koma ser sam-

an um það, hver reka skuli hafa, og finnst mer því óþarft að taka
þetta mál fyrir.

Brynjólfur Jónsson: Komíngur sjálfur er her landsdrottinn,
og þetta hrekur strax mótbáru þíngmannsins úr Gullbríngusyslu, að
bænarskráin hlutist til um samnínga prívarmanna. Her er ekki held-
ur kvartað yfir neinum samníngi, heldur yfir því gagnstæða, a~ eing-
in regla se; því ef hún væri nokkur til, ætti hennar að vera getið
í byggingarbréfum jarðanna, en það er ekki, og þess vegna verða
menn a~ fá lög um það, svo það geti orðið regla til eptirbreytni.
Jar~ir eru þar byggðar eptir jarðabókum eyjanna, og er í þeim til-
tekið um ön önnur hlunnindi, aauðabeit, fuglatekju og annað, en
reki ekki nefndur, og hvers vegna skyldi ekki eins þurfa einhverja
reglu honum víðvíkjandi ? en a~ reki er ei nefndur í byggíngarbréf-
um jarðanna, kemur til af því, ao eingar ákvarðanír eru um hann
í jnrðabékunum.
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H. G. Thordersen : Mer virðist mál þetta heyra undir lands-
lögin, því ef eingin sðrstakleg lög gilda á eyjunum í þessu efni, hljóta
landslögin að gilda þar, og þá er a'ð snúa ser til hins hlutaðelganda

valdsmanns, sýslumannsins, svo nuílið geti geingið fyrir dómstólana,
því það heyrir ekki, a'ð ætlan minni, undir alþíngi.

Páll Sigurðsson: Eg vildi feginn f,i upplýsíngu um það, hvort
menn hafa fari'ð þess á leit við syslumannínn, að ldðunum yrðl skipt.
Eg álít, að landsetar eigi að snúa ser að sýslumanni og fá fast á-
kveðið, annaðhvort hvað hverri jörð skuli fylgja af rekannm, eða
hvernig menn skuli skipta rekanurn í milli sín, ef menn "ilja hafa
hann í sameiníngu. Eptir því sem þfngrnaburlnn fni Vestmanna-
eyjum skýrði frá, hefir reki þar gcingið í óreglu, og mer er það
kunnugt, aCJ þessi óreglu hefir ekki að eins ritt ser stab á landi,
heldur einnig ii sjó, og að jafnvel sýslumenn hafa heimtað og hirt
þann reka, sem hírtnr hefir verið á sjó, og sem hefir verið svo langt
frá landi, að einginn hefir getað elgnáð ser hann, og það heimildar-
laust eptir íslenzkrl löggjöf', og hafa þeir opt sýnt stífni í þessu, þeir

hafa heimtað allt, jafnvel kubba, nema menn gæti sagað rekann í
sjó, rett eins og slíkt væri mönnum mögulegt. þa'ð lítur þá út, eins

og Vestmannaeyjar Í þessu efni heyri ekki lindir íslenzk lög, heldur
undir dönsk lög eba lög, sem ao eins gilda þar. þíngmönnum er
mál þetta svo ókunnugt, að nefnd mundi einga bót raða á því, held-
ur mundi ráða til þess, að málinu væri vísað fr ,i þínginu, og vil eg

þVÍ, þó mer se annt UIlI m alí 0, að nefnd se kosin í það.
Amljófur Ólafsson: Margir þingmenn hafa mí sagt, að á Vest-

mannaeyjum væri eingin rekalög, heldur lögleysur og grip deildir á
reka; eg fæ þó' eigi betur se'ð, en að rekabálkur Jónsbókar hljóti að
n.í til Vestmannaeyja, því eigi er þess getið, a'ð þeir væri undan-
skildir, þá er Jónsbók var í lög tekin iÍ landi her, nema gömul lög-
venja se búin aCJ ónýta hana, eður þar se önnur serstök reka lög. Eg
velt að vísu, að serstök tíundarlög eru á Vestmannaeyjum, því þar
er goldin "norsk tíund", sem kölluð er, er þar hefir komizt á, fyrir
því a'ð Sta'ða-Árni gaf kirkjuna þar til nninklífls í Björgyn; en um
reka veit eg ei til a'ð þar se nein serstök lög eður önnur rekalög en
g.ínga á landi hik Aðalefni nuilslns finnst mer vera: "gildir reka-
bálkur Jónsbókar á Vestmannaeyjum eður eigi ?(( og það lýtur undir
ddmstélana, að skera úr því. En það, sem þínginaður H.ángvellínga

sagðl fnl, sýnir einúngis, að geingiCJ hefir verið út fyrir lögin. Væri
það nú Vestuumueyingum ljóst, ao Jómbókar rb. væri lög þar sem
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annarstaðar II landi voru, þá mundu þeir, ef til vill, sjálfir kjósa, a~
eigi værí sett nefnd í málið, Niöurstaðan verður þó jafnan a() minni

hyggju sú, að mál þetta se dómsmál, en eigi ldggjafamnil, og því
verður að .skjóta rnalínu til dóms, eður til rirskurðar þeirra, er skera
eiga úr því, hvað eru lög þar á eyjunum, en það á alþíngi eigi um
:i'ð gjöra.

BrY11jólfur Jónsson: þa'ð getur verið, a'ð nnilíð feingi fljótari
úrslit fyrir drimstélunum, en lí sama stendur, hvaðan gott kemur,
hvort heldur fyrir tilstilli þíngsins eða dómstólanna. Viðvíkjandl
fyrirspurn þíngmanns Rdngvellínga um, hvort sýslumanns hafi verið
leitað, þá get eg skýrt' frá því, að sýslumaður hefir verið spurður
um, hvort menn eigi gæti feingíð skipt rekanum, og hefir hann svar-
að, að hann vissi ei neina reglu, eptir hverri að skipta ætti, og því
ekki gjört það ; en þar II móti hefir hann bent mönnum. á a'ð fara
með malíð til alþíngis. Viðvíkjandi reka, sem fundizt hefir út á sjó,
þlí hefir sá, sem fundið hefir reka svo lángt frá landi, a'ð óvíst þótti,
hvar reka mundi, þar slegíð eign sinni á hann, en sá reki, sem nær

hefir verið kominn og öll líkindi voru til a'ð mundi landfestast þar,
hefir verið seldur og fundarmaour feingi'ð hin tílskipuðu bjarglaun,
en ef þingi'ð mí kynni að fella bænarskrána, gæti malið má ske
geíngið fyrir dómstólana, og þannig orðið fljótast útkljá'ð.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Mer virðist það vera efníb í
bænarskránnl, sem upp var lesin, ai) á Vestmannaeyjum vantaði reglu
um rekann fyrir jörðnnum ; bæði væri rekanum óskipt milli jarðanna,
og ekki heldur ákvör'ðun, hvort rekinn tilheyrði ábúendunnm eður
landsdrottni. Er það ekki konúngnrinn, á hann ekki eyjarnar? (Bryn-
jólfur Jónsson: Jri), þá sýnist mer ekkert á móti því, a'ð alþíngi
sty'ðji að því, að akvörðun se gjörð um það, að betri regla se sett
um þetta, og rekánum verði skipt a~ tiltölu á milli jarðanna] og
mer sýnist það hlýða miklu betur til, heldur en dómstólar höndll um
þetta mál. Eg held það væri óþægilegt. þao hefir verið sagt, a'ð
ábriendur gæti feingi~ þetta eður uppástaðlð það, jafnótt og þeir
tæki jarðirnar ; en það er ekki svo hægt, þVÍ einn og einn tekur
jörð í senn, og getur þá ekki sýslumaðurinn, sem er umboðsmaður,
veitt það, ef hinir setja sig á móti, nema þá a'ð allir landsetarnir
úslmon skiptanna undir eius, sem ekki mun vera. Nú hefir felagi'ð
óskað þess með bænarskrá þessari, og held eg se nauðsyn á, að
gegna því, svo óreglan takist af; því gef eg atkvæði fyrir nefnd.

Jón lIjaltalín: Mer finnst sjálfsagt, ao alþíng taki múl þetta
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fyrir, því það er sérstaklegt, þar sumir hafa sagt, a~ eingin lög
gildi í þessu efni á Vestmannaeyjum; nú getur svo faríb, a~ maður
höföí mál á Vestmannaeyjum um þetta, og démstölarnír komi til þeirrar
niðurstöðu, að þar gildi eingi lög um þetta, og er þá spillt bæði
tíma og tilkostnaOi; en það er gömul regla: með lögum skal land
byggja, en með ólögum eyba ; það eiga því hvarvetna að vera lög í
hverju efni, og þetta er grundvallarregla, sem alþíngi á að halda
fast við, og vil eg því, a~ málið se tekið í nei nd.

Konúngsfulltrúi: Eg verð a~ styoja a~ því, sem hinn heiðraðí
6. konúngkjörni þíngrnaður lagði til, að málefni þessu verði skotíð
til nefndar; þv! se ástandlð á Vestmannaeyjum þannig vaxið, hvað
rekahlrðínguna snertir, eins og hin upplesna bænarskrá lýsir því, þá
se eg eigi betur, en að þar, í þessu efni, Yiogángbt fullkomið
reglu- og lagaleysí, sem nauðsynlega verður að leiða til grípdeilda.
Eg fæ eigi se~, a~ málefni þetta, eins og mer heyrist sumir þing-
menn meina, se þess eðlis, a~ það se eiginlegt dómsmál, eða heyri
undir úrslit dómstólanna, heldur er spurningin um, a~ setja einhverja
haganlega og góoa reglu í stað þess regluleysís, sem þar nú við-
geingst; þess vegna álít eg nauðsynlegt, ab þíngíð kjósi nefnd, til
að íhuga mállð ; en til hverrar niðurstöðu slík nefnd má ske kynni
ao komast, skal eg láta ósagt; það getur gjarna verið, a~ hrin ráM
til, í stað þess a~ senda konúngl bænarskr.í, a~ "ísa málinu til hlut-
aoeiganda hayfirvalds, svo a~ þa~ geti valið veginn til að koma af
þeirri óreglu, sem þar er kvartað um í eyjunum.

Páll Sigurðsson: Eg get nú ekki betur se~, en að Jónsbókar
rekabálkur gildi á eyjunum, en eg víl samt ekki mæla móti nefnd
í málinu, því ef ætti ab reka það fyrir démstélunum, gæti sýslu-
maður þar ei setíð í dómi; því hann er nuilspartur, og yrði því að
fá annan dómara settan, en það yrði ókljúfandi kostnaður og gæti
auðveldlega kornib þær torfærur fyrir, er felldi mallð, og vil eg því
af megni sty~ja málið her á þíngi.

Jón Petursson: Eg skildí bænarskrána þannig, a~ það gángi
svo til þar á eyjunum, a~ hver hrípsar það af reka, sem hann nær,
ekki einúngis menn frá landi, heldur og eyjarmenn sjálfir, og er það
mesta óregla, en eg get eigi betur séð, en a~ landslögin gildi á
Vestmannaeyjum eins og annarstaðar , en það er eigi til neins a~
bíðja um, að löggilda þau lög á eyjunum, sem gefin eru jafnt fyrir
eyiarnar og aðra parta landsins. Mabnr gæti nú að vísu hugsað,
a~ þetta se gömul venja á eyjunum frá þeim tímum, að allir fjórú-
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úngsbúar máttu sækja og sóttu á almenníngsreka, og er það líklegt,
a~ venjan á Vestmannaeyjum eigi þangað kyn sitt a~ rekja, þó nú
þyki óvenja; en se mí þetta svo og væri n)~tt lagaboð gefið fyrir
eyjarnar, er heímilaðl þeim rekann eingaungu, tæki það almennínginn
frá fjórMngshlíum handa einstöku mönnum, en það væri mjög ráng-
látt, og finnst mer þetta ástæoa gegn nefnd.

Konúngsfulltrúi: Þa~, sem fram er korníð her í þessu máli,
sýnir glögglega, að rekinn á Vestmannaeyjum er komíngseign, og
þa~ fær þess vegna eingan veginn st.iðlzt, að hann se almenníngur,

Brynjólfur Jónsson: þó þetta væri að álíta eins og almenn-
ing, gæti það ekki verlð almenníngur fyrir aðra en eyjabúa, en ekki
fyrir menn ofan af landi, en næst liggur að álíta, ao hvorki land-
menn ne tómthúsmenn þar lí eyjunum geti lítt jafnan rétt til rek-
ans ,-i~ áhlíendur jarða þar Ii eyjunum; að öðru leyti gleður það
mig, að konúngsfulltrúi mælti fram með nefnd í málinu, og vona eg
því heldur, að því verðl framgeingt.

Ásgeir Einarsson: Eptir því sem mer skilst, sýnist mer gánga
líkt með reka á Vestmannaeyjum, eins og gekk með fjármark hjá
Færeyíngum .fyrir nokkrum árum, að hver hafði það honum sýndist,
og sá bnikaðl, sem fyrst náði; en hvernig svo sem með málið verð-
ur faríb, álít eg betra, að nefnd se sett til a~ íhuga það ; því það
mundi gjöra beiðendum hughægra, og þeir víta, hvort löglega væri
Iaríð með þá eða ekki í þessu máll ; og mæli eg því með nefnd.

Gísli Brynjúlfsson : Konúngsfulltrúi sagði, a~ óljóst væri,
hvort nokkur lög gilti um reka IIVestmannaeyjum eða ekki, og hinn
5. konúngkjörni þíngmaður áleit, a~ þar mundi vera almenníngur.
þar nú slíkur efi er á málinu meðal hinna lögfröðu manna, álít eg
það mikla ástæðu fyrir þíngið til ao kjósa nefnd í mállð, að minnsta
kosti til að rannsaka það, og vil eg því mæla með, að slík nefnd
verði sett.

Forseti: Fyrst nú ekki taka fleiri til máls, skal eg biðja þing-
menn greiða atkvæði um, hvort nefnd skuli kjósa.

Var nefnd samþykkt með 16 atkvæðum gegn 7.
Var þá sttíngi~ upp á 3 manna nefnd, og þar einginn mótmælti

því, var gelngíð til kosníngar og hlutu þessir flest atkvæði:
Brynj ólfur Jónsson 17 atkvæði, Páll Sigurðsson 12 atkvæðí

og Jón Petursson 9 atkvæði, og voru skjöl málsins afhent þíng-
manninum úr Vestmannaeyjum, er flest atkvæði hlaut.

Forseti: þar næst kemur samkvæmt dagskránni bænarskrá úr -
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SII~ur-þíngeyjarsýslu til meðferðar, um stofnun búnaðarskóla, og
skal eg Lita aflienda hana til flutnings þíngmanninum úr Suður-
Þíngeyjarsýsln.

Bænarskráin var því næst afhent þíngmanni Su'ður-Þíngeyínga.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg skal blðja um leyfi til

að mega lesa bænarskrana upp.
Var það veitt; bænarskraín lesin, svo látandi :

,)þa'ð hlýtur efalaust að vera sannfæríng allra Íslendinga, æðri
og lægri stéttar, að ekkert geti betur eflt hag og velferð þessa lands,
en ef bændastðttln yrðl betur menntuð í brinaðl, en nú er; sjrilft
alþingi hefir Will þetta sameiginlegt álit sitt í ljósi, og borið
tvívegis þá allra-þegnlegustu bæn fram, all konúnglegri luítlgn mætti
þóknast, a'ð stofna her á tindi btinaðurskéla, og feingið konúnglega
auglýsíngu um, að stjórnin mundi framvegis láta ser einkar annt
um þetta mál.

Ver treystum því, að alþíngí hafi ekki breytt áliti sínu um
þetta efni, og all hans hátign konúngurinn efni sín heit, en þar eð
það hefir orðið oss mjög tilfinnanlegt, hversu her á landi er áfátt
öllum landbúnaði og atvinnugreinum, sem all honum lúta, og eru
a'ðalfóturinn undir velmegun landsins, og vðr erum sannfærðir um,
að eingin stjórnarrá'ðstöfun getur orðið öllum stéttum kærari, ella
landi og lý'ð heílladrjúgarl, en ef búnaðarskóll yrði settur her:í stofn,
þá finnst oss öll nauðsyn á, a'ð þessu máli se hraðað, sem unnt er.

A'ð vísu dylst oss eigi, að þvílík stofnun eður sæmilegur brin-
aðarskölí fyrir landið se ofætlun fyrir einstaka menn ao einu leyti,
en ver a'b hinu leyti eigum eigi aðgreindan fjárhag fyrir Ísland, en
,'er efumst eigi um, að raðvísl hinnar konúnglegu hátignar bæti IÍr
þessari nauðsyn með fjártillagi eptir þörfum úr ríkíssjéðnum, sem
oss finnst, eptir því sem á stendur, að ver eigum heimtíngu :í.

Ver biðjum þess vegna hill heiðraða alþíngi að bera þá þegn-
lega bæn fram fyrir hans hátign konúnginn af nýju:

A'ð hinni konúnglegu hátign mætti þóknast all stofna her ;i
landi sæmilegan brinaðarskóla ; og
A'b fe til þessarar stofnunar verði greitt úr rfkissjéði.

Skrifa'ð í þíugeyjarsýslu, í júním, 1859".

(39 nöfn).

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg finn eigi astæðu til a'b
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bæta neinu við það, sem stendur í bæuarsknínni , en 6~lm nefnd
setta í málíð.

Forseti: Fyrst einginn tekur til m.ils, verð eg no álíta inn-
gangsumræbunnl lokið, og skal eg biðja þíngmenn skera úr því mel)
atkvæðum, hvort nefnd skuli kjósa í máli'ð eður eigi.

Var nefnd sfðan samþykkt með 20 atkvæðum gegn 2.
Var síðan stúngi'ð bæði upp á 5 manna nefnd og 3 manna

nefnd og 5 manna nefnd samþykkt með 13 atkvæðum gegn 9.
Voru síðan kosnir menn í nefnd þessa, og hlutu þessir flest

atkvæði :
Jón Sigurðsson fni Gautlöndum 18 atkvæði, JJ1agntlS Andres-

son 11 atkvæði, Arnljótur Olafsson 10 atkv., Gísli Brynjúlfsson
og Sveinn Skúlason hvor 9 atkvæði, og voru skjöl málsins afhent
þíngmanninum úr Suöur-þtngeyjarsýslu.

Forseti: þar næst kemur samkvæmt dagskr.inni til Inngangs-
uniræðu bænarskrá úr Suður-þírrgeyjursýslu og önnur frá ÞínghöJOa-
fundi, um breytíngu á hjúskapar- og hjónabands[ögum, en þar eo
sú úr Suður- þíngeyjarsýslu virðist yfirgripsmeiri og nákvæmari, vil
eg bíðja þíngmanninn úr Snður-þíngeyjarsýslu að vera flutníngsmann
málsins.

Var bænarskráin sfðan afhent teOllm þíngmanni.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg vii að eins greina frá

helztu atriðum í bænarskrannt í stað þess að lesa hana upp, og vil
eg gjöra það með því að lesa upp níðurlagsatríði hennar.

Var það þá lesíb upp:

1. Prestar mega ekki gefa nokkurn mann í hjónaband, nema hann
útvegi ser á'ður hjá sveitarstjórninni í framfærsluhrepp sínum
skriflegt leyfi til a'ð gánga í hjónaband.

2. Frá þessu skulu vera undanskildir allir, sem hafa veltíngarbrðf
fyrir einhverju embætti, eb borgarabref til a'ð stunda einhvern
atvinnuveg í kaupstað, eður hafa jarðnæði með ábú'ðarretti æfi-
lángt.

3. Þegar sveitarstjórnin neitar einhverjum nm leyfi til al'! gánga í
hjónaband, þá skal hún vera skyldug til að gefa honum skrifleg-
ar ástæður fyrir neitun sinni, ef hann óskar þess.

4. Amtmaður má leyfa þeim hjónaband, sem sveitarstjórnin hefir
neitað um það, ef hann álítur ástæ'ður hennar ránglátar.

5. Eigi þarf að fá hjönabandsleyfl Jljá sveitarstjórninni, ef svaramenn
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þess, er í hjónaband vill g.inga, skuldbinda sig á löglegan hlítt
til ab ábyrgjast, a~ hann þurfi ekki sveitarstyrk hin næstu 10 zir.

6. Gefi prestur nokkurn í hjónaband, sem ekki er undanþeginn þess-
um akvörðunum, skal hann sjálfur skyldugur að abyrgjast, að S11,

sem hann gaf þannig í hjónaband, þurfi ekki sveitastyrks hin
næstu 101ír.

Jón Sigurðsson fd Gautlöndum: Menn Sjll af þessu, ao bæn-
arskráin fer 11'0 eins fram á, að takmarka öreigagiptíngar, en ekki
er farið fram á, a~ hindra hjönabandíð í reglulegum skilníngi þess.

Þórður Jónassen : Þa~ hafa korníð til þíngsins bænarskr.ír,
sem hafa verið nríður en vel hugsaðar, og miður en skyldi iir garði
gjörðar, en það tekur þó steininn úr með þeirri bænarskr.í, sem nú

var lesin upp frá Þíngeyjarsýslu, a'O því leyti hvað hún er ófrjalsleg
og öeollleg - (bænarskrain frá Mrilasýslu er, þó hún fari í sömu

átt, miklu skaplegri) - og mig furðar á því, a~ sumir af þeim mönn-
um, sem hafa ritað undir bænarskrána, ser í lagi þó prestarnir, ekki
skuli hafa tekíð eptir þessu, og latlð bænarskrána sigla, sem menn
kalla, sinn eiginn sj6, því bænarskráin geingur í berhögg við nátt-
úrlegt frelsi manna, og eigi síður "it) það, sem nú er í lögum um
öreigagiptíngar, því eins og kunnugt er, liggur nú ekki annað band
á öreigagiptíngum en þa'O, sem tilsk. frá 30. apr. 1824, § 3, nr. 10,
inniheldur, og þar í er Iélgið, a~ sá, sem eptir það hann kemst af
barnsaldri, hefir þegtð sveitarstyrk, og ekki endurgoldið hann, má
ekki gipta sig, nema hann frií til þess samþykki sveitarstjóra í hans
framfærsluhrepp. en á þessu bandi er aptur slakað með lagaboði, sem
kom út á næstl. vetri, og nú verður lagt fyrir þfngíb, því þar segir
svo, all hlutaðeígandl skuli hafa Ieinglð styrkinn á seinustu 5 árun-
um; eldra styrks gætir því ekki í þessu efni, og þannig er löggjöfin
orðin enn þá frj .ilslegrl, en aður, í þessari grein. Eg skal líka leyfa
mer að taka það fram, a~ þíngit) felldi bænarskrá, sem kom fram li
þínginu áriO 1847 um öreigagiptíngar, og það með mildum at-
kvæðafjölda, og eins skal eg leyfa mer að benda þínginu á annað
atriði, sem her á skylt við, at) amtmaðurinn í Norðuramtinu bar
ári~ 1834 upp við kanselíið uppástúngu um það, að reisa skorður
við öreigagiptíngum her í landi, en kanselfíb svaraði honum árinu
eptir (16. júní), að það fyndi hvorki í hlutarins eðli ne í löggjöfinni
ástæðu til að taka. uppástúngu hans til greina, enda hefði hinir amt-
mennirnir og biskupinn með verið henni mótfallnir. Svona er nú
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skoðun stjórnarinnar á málinu, og eg held henni mundi því gefa á a'ð
líta, ef hún feingi frá þínginu jafnéfrjalslega bænarskrri, og her ræð-
ir um; en eg skal ekki fjölyrða þetta meir, en komið er, en mót-
mæla algjörlega nefnd í málinu.

Forseti: Hin bænarskráln, sem eg gat um, er líks eðlis, og
skal eg, áður en umræðurnar fara leingra, leyfa mer að lesa upp
þau tvö atriði, sem bænarskrain frá Þínghöfðafundi inniheldur, ef
þíngmönnum kynni að geðjast betur að þeim.

Síðan voru þau lesin upp, svo látandi :

1. Að hver hjónaefni, áður með þeim væri lýst, yrði að hafa feingið
loforð um vlst þá eður jarðnæði, er lífvænlegt þætti fyrir þau, að
áliti og með samþykki sveitastjórnar í þeim hrepp, þar sem mað-
urinn væri sveitlægur.

2. Að hjúskaparlögin fyrir land vort, sem enn ern á dönsku, yrbi
sem fyrst endurbætt lít gefin á íslenzku.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Hinn háttvlrti 1. koming-
kjörni þíngmaður fer, að mer finnst, nokkuð lángt; hann er sumsé
farinn að geta ser til, hvernig sú bænarskrá yrði löguð að efni og
orðum, sem þíngið kynni að senda konúngl um málið; nú sj;í það
allir heilvita menn, að ef þingið tekur málið til meðferðar, er það
eingan veginn bundið við höfuðatriðin í bænarskránnl, sem her er
umræðuefni; eg fyrir mitt leyti ímynda mer, að þínglð aðhyllist þau
sum, en sum ekki, og verður nógur tími til að tala um það, þegar
sest, hverja stefnu nefndin tekur, sem kosin verður í málið. En mí
er aðalspursmálíð, hvort málið se þess vert, að þfngið gefi því ganm;
og því ætla eg einginn muni geta neitað, sem þekkir til, hvað mikil
og margbrotin vandræði standa af þeim of tíðu, og eg vil segja
öskynsamlegu öreiga- og rá'ðleysíngjagipt.íngum. Hinn sami þíngmað-
ur tók það fram áðan, að tveir merkisprestar hefði skrifað undir
bænarskrana. þetta er satt; og þet.ta er einmitt sönnunin fyrir því,
að prestum finnst þeim lögum, sem nú gilda nm giptíngar, vera i
sumu ábótavant. Er þetta því heldur meðmælíng með bænar-
skránni, sem það er alkunnugt, að hreppstjórar eiga stundum í stríði
við presta um þessar ótakmörkuðu -giptíngar.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg held eg verði að styðja
þessa uppástúngu, því mer þykir ekkert óþarft, þó það se talað um
þetta mál, og þó fyrri bænarskráin, sem flutníngsmaðurlnn las, kann
ske taki í sumum pdsturn nógu freklega til orða, þ;í held eg, að
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hin síðari, sem hinn hattvírtl forseti tól, fram, fari ekkert of Iángt.
Augnamíðlð Í báðum er, elmingis a~ takmarka drilíti() glptíngar öreiga

og niðlcysíngja ; og þa~ held eg væri eingin spillíng í rðttlndum manna,
því að gíptn þri, og trúa þeim fyrir lífi og velferð konu og barna,
sem varla kunna grein gÓ~:5 og ills, e~ur geta Se() sínum eigin fót-
um forráð, held eg se eingin stjdmfræðlsforsjalnl ; það eru þ6 dæmi

til þessa, og eg get vitnað um það, ekki mjög gamalt, a~ 6nytjúngs-
fáráMíngur, sem aldrei haíði haft vit eður dugnað til aú vinna ser
brauð, og stöð í 6endnrgoldinni skuld ,-ið sveit sína, eptir að hann
var kominn úr ómegú, var, rin þess a~ sú sveitarstjórn vlssí nokk-
11m hlut til, gínntur til að eiga kvennmann úr fjarlægu landspldssl,
jafnræði hans, en sem búin var a() eiga fjögur börn; og þau svo
bæði strax, af því þau höfðu einga bólfestu eður von í neinulll lífs-
atvinnuvegi, ekki svo mikið sem vist, tekin sem fángar og flutt
hreppstj6ra ff<i hreppstjóra til þeirrar sveltur, hvar hann átti fæðing-
ar átthaga. Eg held því, eins og eg sagði, að þa(), sem sfðari bæn-
arskrriin fer fram ri, se ekki of mikil takmörkun á öreígagíptíngum,

þó þeir ætti að eiga í væn du III einhvern lífs-atvínnuveg , altend þ6
ekki væri nema vist til næsta árs, og því vil eg, u() þetta mál se
tekið til nefndar.

Páll Sigurðsson: Eg verð að mæla fastlega fram með þVÍ, að
nefnd se sett í þetta m.íl, því þess veit eg mörg dæmi, bæði í minni
sýslu og annarstaðar, aú 6hófsseggir, letimagar og r.íðleysfngjar, sem
eingir hafa viljað hafa í vist, vegna þess, að ekki verður yiú þá
tj6nkazt sem hjú, þetta fólk er samt gefið Í hjónaband, ef það getur
snapað ser út einhverja svaramenn og cptast þá, sem ern líkasdr
þeim í búenda flokknum, og sj.ilflr liggja á sveítarfð eða á heljar-
þröminni með að þurfa þess, og þ,l gefa prestar þessa menn í hjóna-
band, og það opt nanbugir, Því þeir sjá vel fram á afleiOíngarnar af
þvílíkum glptfugum, en segjast ekki annað þora, en gjöra það samt
laganna vegna; en hreppstjórar og allir beztu bændur mega horfa á
þetta, og f;í ekki víð ráMú. Svo fá lllenn þessir húsmennsku eða
litla jarðarsnelð hjá einhverjum búandi niðleystngnum faeln ar, með-
an þeir eru að ringa út nokkrum eggjum eptir sinni mynd. Svo
koma þeir og segja við hreppstj6rann: "eg þarf sveítarstyrk, eg get
ekki lifa~ svona, en ef eg fæ hann ekki, þá skaltu mega taka Ym
öllu saman, eða reyndu að útvega mer stærra jarðnæði, þá kæmist
eg betur af". Hreppstjórinn "m sem lcingst verjast sveltarþýngslum,
og fer, þó nauðugur, að reyna að útvega haganlegra jarðnæði. l~ao
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fæst, en með þeim kjörum, al'! hreppstjóri taki alla abyrgð bæði með
:íbúl'! og eptirgjald ; þar er maðurinn nokkur lÍr, en til hvers ? til al'!
fjölga ómögum, trassa og skemma jörðina, þr:ítt fyrir allar áminn-
ingar hreppstjórans, því mí getur hann al'! vísu byggt honum út, en
ekki annað en ofan á sjálfan sig og sveitarfðlag sitt. Þegar fá ár
eru liðin, segir hann vitl hreppstjóra: "eg hætti nú al'! búa, þú vero-
ur nú að sj:i fyrir öllu saman, eg nenni ekki að vera að þessu basli
leingur", og svo vistar hann sig lángt í burtu, þdngað sem al'! hann
er óþekktur, en sveitarmenn mega hirða alla émegb ham. Þegar
þessir menn eru farnir að dl'!a svona mestu í héraðinu, þá kalla eg
það skrflstjórn, og ættum víð að gjalda varhuga við, al'! hún ekki
þröaðíst á landi voru. Forfeður vorir, meðan þjóðstjórnin stól'>,
vernduðu atorkusama fátækt, en tóku hart :i ómennsku og svallara-
flakki, en Jónsbókarlög mel'! katólsku kennivaldi spilltu strax hús-
stjórn og sveítartjérn Íslendinga, með að leyfa flakk og fleira sjálf-
ræði, er óregla vara úr. Sparsaman og atorkusaman fátæklíng, sem
hefir verið dyggt hjú i felaginu, vilja allir styrkja, og gera opt, en
þ/í, er ekki varð komið við neinu tauti sem vinnuhjú, vilja menn
ekki styrkja til meira sjalfræðis, því þeir sjá ekki þar af koma utan
meiri skaðræblsavextl fyrir heill felags síns. Eins og eg ekki get
álitio hagkvæma elnvaldsstjérn, sem hefir aðsetur í öðru landi, þá
vil eg þó enn sfður óska, að skrílstjórn næði yfirhönd :í landi voru, því
þá er velferð hvers lands á förum, nái hún yfirhönd ; en beztu menn
þjéðarinnar verða al'! lúta í lægra haldið.

Ásgeir Einarsson: það er margrætt um þetta málefni upp til
sveita, og ekki minnst, þegar harbnar í <Íri; og þó mörg vandkvæði
se á slíkum giptíngum, er það þó aðgæzluvert, al'! bæði er hart al'!
banna þær, og einkum hitt, al'!slíkt bann getur leitt til annars verra;
en á hinn bóginn getur misbrúkun á giptíngum geingið úr hófi, eins
og þegar t. a. m. örvasa karlar og fár;í'blíngar eru feingnir til al'!
giptast einhverri stelpu, og svo strax eptir giptínguna sendir mel'! allt
saman á hrepp mannsins. Þíugmal'Jur Mýramarina kann, ef til vill,
einhverja sögu um slíkt. þetta kalla eg nú vanhelgun á hjóna-
bandinu, sem ekki ætti al'! eiga ser stað, meðan það er Mitill sem
heilagt. Öðru máli er al'! gegna, ef menn skoða það sem verslega
athöfn, svo eigi þarf annað en fara til þíngs og lýsa því þar eins
og öðru skuldabréfi, eins og sagt 'er að beri víð í öðrum löndum.
En eg álít betra, al'! nefnd væri Sitt í málið, svo alþýða feingi al)
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heyra álit þíngslns um það, og þætti lIler "el til fallið, ao í nefnd
þeirri væri sitt af hverju, lögfræOíngum, guðíræðíngum og bændum.

Halld úr Jðnsson : þao fcr kann sko ekki vel á því, að eg
mæli móti nefnd í máli þessu, þar sem eg cinnig haf'ðl meðferðis
bænarskrá um sama efni; þó get eg ekkl fallizt :í upp.ísninguatríðln
í bænarskrá þíngeyínga. Eg skyldi ekki vera því mótfallinn, ao
lagt yrði eitthvert band ;í giptíngar öreiga og níðleysíng]a, ef þao
gæti skeð án þess aú of nærri væri gclnglð náttúrlegum réttlndum
manna. Flutníugsmuður bænarskr.íarinnar sagbí , ao prestar heidi
opt meira með örelgagtptíngunr en hreppstjörnr ; og eg þekki
þao nl, að prestum er 1Ílllælt fyrir, ao þeir se of fllsir ;í að gefa
hverja sem er í hjónaband; en það er ekki alte nd gætt ao því, að
prestar hafa liig til no lifa eptir, og finnst mer ekki tílhlýðílegt að

kvarta yfir því, að prestar gjöri ekki lögbrot á mönnum, eða að þeir
gjöri það ótilneyddir, sem mætti samkvæmt lögum þvínga þá til að
gjöra, ef þeir færbíst undan. Með því að takmarka giptíngar minnka
ekki heldur sveítaþýngsli yfir höfuð, og allrasízt óregla su, sem sumir

þíngmenn hafa bent ji. þao eina, sem eg þá að svo komnu get lagt
til mála í þessu efni, er það, að eg vil ekki vera því mótfallinn,
að þíngíb, samkvæmt seinna uppastúnguatriðínu í bænarskr-inni frá

Þínghöfoafundinum, setji nefnd til ao endurskoða hjönabandstllskip-
unina.

Ólafur Jónsson: IIinn fyrsti konúngkjörni þírrgmaður hefir
fario svo mörgum orðum um bænarskrana, sem nÍL "ar lesin upp,
að eg held þao se óþarfi að fara Ulll hana fleiri ortum ; eg játa það
líka, að mer fellur hún ekki vel í geð, en l;in bænarskrnín, rir hverri
hinn heiðraði forseti las upp níðurlagsutrtðín, fer ekkl eins hart í
þetta' mál, og geðjast mer hún því l.íngtum betur. Eg hefi aldrei
víljað setja mig mikil') móti hjónabandinu, og aIlrasízt láta eintóm a
fátækt geta hindrað nokkurn mann frá ab komast í hjónaband, en
samt finnst mer, að einhverja lagaákvörðun þyrfti í þessu falli, frek-
ari en nú er. Eptir nú gildandi lögum eru hjónabandinu eingin
takmörk sett, og allir mega glptast, nema þeir, sem eru holds veikir,
eða hafa þegið öendurgoldinn sveitarstyrk. Mer er það nú kunnugt,
að þó einn hafi þeglð sveltarstyrk, hindrar þub hann ekki fr,l hjóna-
bandi, því flestir rembast "io að borga hann, f>YO það ekki verði til
talmunar, og stundulll skjóta þeir bændur saman fe, sem búa í þeim
hrepp, sem konuefnið er sveitlæg í, og gefa honum til ao borga með
sveitarstyrkinn, þegar þeir sjá, ao það verour til hagsmuna fyrir
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sinn hrepp, a~ bjónabandíð komist á. Þa~ uuí þvi ekki heita, eptir

nú gildandi lögum, a~ hjónabandinu se nokkur takmörk sett. Allir
mega giptast, þó þeir eigi ekki einn skildíng, nenni ekkert a~ "inna,
og se hvergi húshæfir, en eigi 10 stúlkur ölðttar, og fari strax með

allan hópinn á sveitina. Mer sýnist þvi brýn nauðsyn beri til þess,
að nuilið se tekið til yfirvegunar, og nefnd kosin í það.

Páll Melsteð: Mer þykir mál þetta svo aríðanda, að eg vil mæla

með, að nefnd se sett í því.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Einginn má skilja orð mín

svo, þó eg mæli fram með nefnd, a~ eg vilji mæla bænarsknínnl
bót, eins og hún er, heldur ,HH eg malíb svo áríðanda, a~ vert se
að gefa því gaum; en með orðum mínum áðan vildi eg eingan veg-
inn kasta skugga lÍ prestana; því það er ekki prestunum, heldur lög-
unum ao kenna, ao ágreiníngur er um öreigagiptíngar milli presta
og hreppstjóra; en ágreiningur þessi sýnir þó, a~ lögin eru óhag-
kvæm og þurfa því endurbótar víð,

Óla(ur Jónsson: Þa~ eru ekki fremur prestarnir, heldur en hrepp-
stjórarnir, og hrepps bændur, sem opt stuðla að þessum óefnilegu
hjónaböndulll. Eg veit mörg dæmi til þess, að prestar hafa sár-
nauðugír gefið sumar persönnr í hjónaband, en þeir hafa mátt til,
þegar eingin lagaákvörðun er til, sem geti hindrað þetta. Sumir

hreppstjórar og hreppsbændur hafa lángtum heldur notað sec þetta
lagaleysi, og stutt að mörgulll hjónaböndum, þegar þeir hafa se~, ao
með því móti losaðlet þeirra hreppur "i~ einhver áfallin eða yfirvof-
andi vandræði og sveltarþýngslí.

Jón Hjaltalín : Þa\) hefir verið sagt, að það, sem bænarskrá-
in fer fram á, skertí réttindi manna, því það lyti a~ því, a~ meina
mönnnm glptíngar, en þegar eg heyrði þetta, kom mer til hugar, a~
menn ekki ætío gætti ab, hvað þeir segja. En mer fyrir mitt leyti
þykir mikils árfðanda, að sem flest mríl se lögreglulll bundin; en
hreppstjórar hafa mí her ,í þíngi sýnt fram á, að eingar reglur em
um þetta mál her á landi, og þó það værl reglum bundið, þá eru
menn ekki þar fyrir sviptir frjálsræði sínu; því það er mikill mun-
ur á Irjálsræbi og stjórnleysi. Sumar giptíngar her lýsa þessu, og
mæli eg því með nefnd.

H. Kr. Friðriksson: Eg álít ísjárvert fyrir alþíngi, sem á a~
vernda réttlndí manna, og þá þingmenn, sem þykjast vinna a~ því,
ao afla löndum sínum sem mests Jrelsls, ao gefa þeim bænarskrrím
gaum, er gállga svo nærri hiuumuáttúrlegustu rðttlndnm manna, eins
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og þessi gjörir. Hinn 6. komingkjörnl þíngmaður fór mörgum orð-
um um, a~ munur væri á frjálsræðl og sjálfræ~i, og fann þat eem
ástæbu til at mæla met nefnd, en á þá fátæktin a~ raða 5VO miklu,
a~ hinn f,ítæld sviptist frjálsræði sínu, elnríngls af því hann er fá-
tækur? því að fátæktin rætur her í þessu máli muninum á frjáls-
ræðí og sjalfræði, Eg skal leiða athygli þíngmanna að því, að gipt-
Ingabannið ver einguní sveltarþýngslum ; því at, a~ eg hafi sömu
orðín og þíngmabur Húnvetninga, ef einhver á 10 stelpur öléttar,
sína á hverjum bænum, ætla þessir 10 krakkar eigi kæmi eins íljós
fyrir það, þótt honum væri meinað, at giptast? ætla það yrðl meiri
sveítarþýngslín af þeim fyrir það, þótt hann gíptíst einhverri af þess-
nm 10. Eg er því mótfallinn nefnd, og vil eigi, ab þíngfð sýni
löndum sínum, ab það se í rauninni ófrj,íl~lynt, met því at gefa
gaum þeim uppástúngum, sem vilja hnekkja náttúrlegu frelsi manna,
eins og þessi bænarskrá gjörir.

H. G. Thordersen» Eg er algjörlega á máli þíngrnannsins úr
Reykjavík og hins 1. konúngkjörna þíngmanns, og vil alls ekki, at
fleiri bönd se lög~ á hjónabandið, og það gleður mig, at hinir fyrri
biskupar, sem efalaust ekki hafa viljað Íslandi illa, hafa verit á hinu
sama máli í þessu efni, at slíkt band lÍ hjúskap manna ekki ætti að
eiga ser stað. Hvað fátækt snertir, þá hefir verið sýnt fram á, at
eins mildi sveitarþýngsli geta flotit af þVÍ, at banna fátæklíngum
giptíngar, eins og af því, a~ leyfa þær. Her at auki verðskuldar það
serlegt athygli, at rnabur ekki, met því at leggja hapt á hjónabönd,
gefi tilefni til laustingar og öslðseml, og þá um leit til enn meiri
byrðar fyrir sveitirnar en þeirrar, sem nú á Ser stað met hinum
frjálsari hjónabandslögum. Fátæktin ein á ekki heldur at hamla
neinum frá hjónabandi; því reynslan hefir margsinnis sýnt, at marg-
ur sá, sem byrjaði hjúskap sinn bláfátækur, hefir orðið mesti gagns-
matur í sinni sveit. En um fárátlínga og vitskerta menn er öðru
máli at gegna; því þeim er í lögum bannað a~ gíptast, Eg mæli
þess vegna móti nefnd í þessu máli.

Jón Hjaltalín : Menn hafa sagt, a~ ekki ætti at leggja band
lí hjónaband, því það væri sama og að skerða frjtilsræði manna, en
eg vil samt vekja athygli þfngsins, a~ þess eru þó dæmi í
lögunum, því það er bannað holdsveíkum a~ glptast. En þetta er
at vísu undantekníng, en þó hjónabandið væri takmarkað Í fleiru til-
liti, þá þyrfti eigi hit sanna frjálsræði manna a~ vera SYO mikið
skert fyrir þul'l; sjálfræðl og stjérnleysí mætti u\') eins sakna vinar
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í stað, eu eg ætla hvorttvegg]a þessara systklna hafi næga áháng-
endur á landi voru. Ef:\o nú til ge ingur víða hvar í sveitum, eins
og ýmsir hreppstjórar hafa upp lýst, þá er skylda þíngsins a\) hafa
tillit til ástæoa þeirra, er mæla fram með því, ao takmörlmo se ör-
eigagiptíng, og einkum er þao árfðanda á þeim tímum, sem nú
fara í hönd, ao hafa sem flest bundið góðrl reglu. þetta ættum vér
ao hafa hugfast, sem erum komnir saman til no raðgast um efni
lands og lýðs, Eg kæri mig ekki um stór orð um frj.ílsræoi og
frelsi; þó þau láti "el í eyrum, því frjálsræði það, sem strfðir á móti
heilhun lands og 1)1l~,er skaðlegt og ekki híð sanna frjálsræði, held-
ur blint sjálfræði og stjórnleysi.

Þórður Jðnassen : Eg vil þó leyfa mer ao gjöra þ:í athuga-
semd, að mer virðist, að þíngíð, ef það mí færi <10 setja nefnd í
þessu nnill og ræða það, yrbí ser ösamkværnt, þar sem það, eins og
eg hefi tekið fram, ónýtti bænarsknína. sem kom híngað ;Írio 1847,
og sem "ar sama efnis og sú, sem her liggur fyrir.

Pétu» Petursson: Eg óttast fyrir, að þessar laungu umræður

korni af. þVÍ, að menn hara hugann einúngis "io þ:i bænarskra, er
fyrst "ar upp lesin, en ekki um þau 2 atriði úr bænarskránni fní
Þínghöf'bafundi, sem forseti las upp. Aðalepursmállð, sem menn nú
ætti ao ræða um, er það, hvort þfngið vilji setja nefnd til þess al)
endurskoða hjúskaparlögin, og er þessi uppasttinga miklu yfirgripsmeiri.

Ásgeir Einarsson: þao gladdi mig mlkið a'ð heyra það í ræðu
herra biskupsins, að giptíngafrelsið afstýrðl ólifnaði, því eg er san 11-

færour um, ao einginn "eit betur, en hann, misbresti þ;í, sem á ern
í þessu efni: þar hann fær skýrslur um það árlega, og ef nefnd yrði
kosin, þá mundi hún frá honum geta feinglð hinar beztn upplýsíng-
ar. En hvað viðvíkur giptíngu fáráolínga, er eg nefndi, þá get eg
ei annað en kallað þá fiÍráOlínga, sem ekki vita, hvað gamlir þeir

eru, þegar sýslumenn eru að taka lífshlaup þeirra, og þeir verða
sveitarvandræði strax með giptíngunni.

Guðmundur Brandsson: Mer heyrist, ao menn misskilji bæn-
arskrtina, því fátæktin er ekki til færð sem sú einasta ástæða fyrir
þVÍ, sem beðið er um, heldur margt fleira svo sem óknyttir og 6-
nytjúngsskapur, og er það eine ísjárvert ao gefa slíka menn Í hjóna-
band, sem geta ollað hreppstjórum og sveit sinni auðsjdanlega mik-
illa vandræða, þegar t. a. Ill. þarf að taka börnin frá foreldr-
unum og koma þeim annarstaðar fyrir, af því Ioreldntnum
er ekki trúanda fyrir ao ala þau npp. Eg ao minnsta
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kosti <Ílít meira varið Í gó~a kynsléð en mannmarga, en stofninn undir
kynsléðinní mun þó hjónabandið eiga a'ð vera, og álít eg þVÍ eingu
spillt, þó máli~ se tekið inn á þínglð og nefnd kosin Í það.

Forseti: Fyrst nú einginn tekur framar til máls, álít eg mál
þetta nægilega rætt til undirbúníngs, og vil biðja menn a~ greiða
atkvæði um það, hvort nefnd skuli kjósa eður eigi.

Var nefnd síðan samþykkt með 16 atkvæðum gegn 6; en þar
bæði var stúngíð upp á 3 lllanna nefnd og 5 manna nefnd, var leit-
a'O atkvæða um þa'O, hvort heldur skyldi vera, og var 5 manna nefnd
samþykkt með 14 atkvæðum.

Var nefndin síðan kosin og hlutu þessir flest atkvæði : Jón
Iljaltalín 16 atkv., ll. G. Thordersen 12 atkv., Petur Petursson 11,
Guðmundur Brandsson og Ólafur Jónsson 9 atkv. hvor.

Vorn skjöl málsins síðan afhent hinum 6. komingkjörna þíng-
manni.

Forseti: Af því svo mjög or liN~ :í tímann, vil eg fresta þeim
4 bænarskrám, sem eptir eru á dagskránni til næsta fundar, en taka
þar á móti til undírbtiníngsumræðu nefndarálítið um frumvarp stjórn-

arinnar, er vlbvíkur breytíngum á tilskipuninni 28. ma1'Z 1855 um
helgidagahald og skal eg leyfa mer að láta afhenda það framsögu-
manni málsins hinum hattvirta varaforseta.

Framsögttrnaður (Petur Petursson): Eg ætla að leyfa mer 11'0

lesa nefndanilitíð upp.
Nefndanilítlð var síðan upp lesið, Þa~ er svo Illtanda :

"Hio heiðraða þíng hefir falið oss undirskrifuðum á hendur, að
íhuga og segja álit vort um frumvarp til opins bréfs viðvíkjandi
breyting Ii tilskipun 28. marz 1855 um sunnu- Qg helgidagahald á
Íslandi; og skulum "er nú leyfa oss að skýra þínginu frá skoðun
vorri lÍ þessu máli með sem fæstum orðum á þessa leíð :

þar e~ sú ákvörðun, sem frumvarp þetta tekur fram, bætir úr
þeirri helztu umkvörtun um tílsk. 28. marz 1855, sem hreift var í
bænarskram til alþíngis 185", að ýmisleg störf og skemmtanir og
önnur fyrirtæki væri leyfO eptir míðaptan á sunnu- og helgidögum,
getum ver ekki fundið næga ástæ~1l til, að rá~a þínginu til, að ítreka
þ:í bæn frá seinasta alþíngi, "a~ samið yrði frumvarp til nýrrar til-
skipunar um sunnu- og helgidagahald á Íslandi af nefnd manna, er
til þess yrði "ett á Íslandi", með því það er sannfæríng vor, að óá-
nægja almenuíngs með áminnzta tilskipun hafi einkum rísið af því,
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atl }lún takmarkaði löghelgi sunnu- og helgidaga vitl míbaptan, en
let hana ekki ná til alls dagsins. þar að auk er tilskipun þessi
enn þá svo ný og öreynd, atl það viroist Í,;jiÍrvcrt og óþarflegt nú

þegar atl breyta henni, þegar hinni guðrækilegu tilfinníngu er full-
nægt á þann hátt, sem frumvarpið gjörir. Af þessum astæðum erum
ver að vísu samhuga Í, atl rriða þínginu til, að fallast á frumvarp
stjórnarinnar; en þó skal eg meðundirskrifabur síra Benedikt Þórð-
arson leyfa mer, atl Líta þ,i ætlun mína Í ljósi, að betur færi, að
orða frumvarpið öðruvísi, svo það væri skýrara tekið fram, að helgi

hinna lögboðnu helgidaga ætti að vara allan daginn, og áskil eg mer
reu til, að bera upp um það breyríngnrntkvæðl lÍ þínginn, ef mer
svo sýnist. rar II mót álítum við hinir nefndarmennirnír frumvarps-

greinina heppilega orðaba og finnum ekki ástæðu til að breyta henni.
Reykjavík, 6. [úlírnén, 18[\9.

Pi'tUl' Petursson, Halldór Jónsson, Benedikt Þórðarson".
forma'óur og tramstigum. sk ri fari.

Framsögumaður : Frumvarp stjórnarinnar er bæbl stutt og
gagn ort ; nefndarálitið er líka stutt, og skal eg ekki fara mörgum
orðum um það, fyrri en eg heyri álit þíngmanna um það.

Jón Hjaltalín : það er sorglegt að vilja neyða menn til guð-
rækní ; það eru mörg dæmi upp á það, að slíkt hefir ei orðið nema
til ills eins. Á Skotlandi t. a. m. er strángt helgihald lögboðið, en

eptir því sem sagt er, Því eg hefi ei verið þar sjálfur, er helgihald-
ið þar bæði til spotts og skammar. Hvers vegna á að vera atl búa
til lög, sem menn vita um að verði ekki haldin? og ef frelsarinn
hefir leyft oss atl bjarga uxa eður asna á helgidegi, hvers vegna
skyldi það þá ekki vera leyfilegt að bjarga mönnum, og nú er opt
svo ástatt her, að það varðar líf manna að fá að nota kafla úr
helgideginum til ýmsra nauðsynjaverka. rað er sorglegt, að menn
nú skuli vilja fara að setja ný lög, sem ekki eru samkvæm trúar-
brögðunum, því eptir þeim mun það vera leyfilegt að gánga að því
verki, sem varðar líf manna. Menn spilla miklu fremur, en að menn
bæti fyrir helgldagahaldinu með slíku lagaboði, og er eg mótfallinn
frumvarpinu, því það leggur þá skyldu II menn, sem ómögulegt er
að halda og sem almenningur, áður lángt líður, mun verða mjög óá-
nægður með, og óska eg, að þíngitl felli þetta frumvarp,

Framsögumaður : Hinn heíðraðí 6. konúngkjörni þfngmaður
hefði getað sparað ser ræðu sína, ef hann hefili lesið tilskipunina eða
frumvarpið, því ræða hans byggðíst á því, að bannað væri að vinna
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öll verk Ii sunnudögum, en þetta er ekki rett; það eru að eins ó-
nauðsynleg verk og skemmtanir, sem bönnuð eru, en breytíng sú, sem
nri skal gjöra, er a~ eins sú, a~ verk þau, sem á~lIr voru leyfð ept-
ir kl. 6 og sem talin eru upp í tilskipuninni, skuli ei vera leyfð
allan daginn. Hvað dæmi því víðvíkur, sem hann tók af Skotlandi,
þ;i fer tvennum sögum af guðrækni Skotlendínga, því sumir að
minnsta kostl segja vel af henni, og a~ þeir se aG minnsta kosti
útvortis stillilegir og guðrækllegir lí helgidögum; eptir þessu verður
inabur að fara, þVÍ um hjörtun getum ,'er ekki dæmt.

Guðmundur Brandsson: Þa~ hefir svo opt verið sagt her Ii
þínginu, a~ það mundi rýra ;ílit stjórnarinnar á þínginu, ef það bæði
um breytíngar á nýjum lögum, SOIll það hefði sjálft búi~ til. Helgi-
dagatilsklpunln var ekki gömul, þegar farið var að hnjáta víð
henni. Merkilegt er það, að 1853 nægðl öllum, a~ helgin væri til
mlðaptans, og jafnvel lfka á kóngsbænadaginn, því sumir þíngmenn
fóru fram á það, að leita helgi hans ekki vara leingur en til mlbapt-
ans. 1855 og 1857 komu kvartanir úr öllum áttnm yfir þessu, eg
segi úr öllum áttum, ar því það het svo, eptir sem sumum þíng-
mönnum fórust orð um það, þó eg ekki hafi orðið var víð þ,i óá-
nægju, sem þeir þá kvortuðu yfir. Nú hefir stjórnin látið að bæn
þfngsins, þeirri er það sendi í hitt hið fyrra í þessu mali, en það
er auðséð á ástæðunum fyrir frumvarpinu, a~ henni hefir verið þetta
nauðugt, því allt, hvað hún til færir, eru ástæður á móti því, að
helgin verðí leingd, þö Mn að lokunum hiti það eptir. Eptir frum-
varpinu skal allur dagurinn vera helgur til kvelds, en það er gömul
landsvenja her á landi, að sól ræður ii sumri en dagur á vetri, og
eptir því verða helgidagarnir misl.ínglr á sumrum og vetrum, því á
veturna verður hún ekki einu sinni til kl. 6. þetta finnst mer nokkuð
óhiínduglegt, því á sumrum þarf margur á meiri vinnutíma a~ halda
en á vetrum. Mer þykir breytíng þessi á nýrri tilskipun, sem ekki
hefir valdið neinu hneyksli, svo eg til viti, óþiirf. Þa~ hefir opt
vertð sagt, a~ eptir tilskipuninni gæti bóndi skipað vinnumönnum
sínum að fara aa slá eða rista torf eptir mlbaptan, en vita menn
þess nokkur dæmi að þetta hafi verið gjíirt, síðan tilskipunin kom
út? það er þá undarlegt, að bændur skull biðja um hreytínguna,
en ekki hjriín, þar sem bændur raða því sjálfir, hvað leingi þeir
halda helgina eptir miðaptan. Þa~ er orM'/) sarngrdið meðvírund
manna, að saklaust se a~ g.ínga til nauðsynlegra starfa eptir míbapt-
an; og er þVÍ þessi breytíng að minni meiníngu ,i móti þjóðarand-
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anum. Eg get vel trúað því, að á næsta þingi yrði beðið um breyt-
ingu á þessu aptur, en ef nú á hinn bóginn álit alþíngis yrði frum-
varpl stjórnarinnar métfalllð núna, er þail ekki ólíklegt, að álit al-
þingis mundi þar ,-io má sko rýrna, svo það getur eimingis þess "egna
verið viðsjárvert, a~ fella frumvarpið, þó eg ætli, a~ 5\'0 væri betur
gjört.

Benedikt Þórðarson: Samkvæmt þvi, sem eg r;iogjör'Oi í nefnd-
anilitlnu, ætla eg að bera fram breytíngaratkvæði, eða, ef held-
ur heita mætti, vibaukaatkvæbí vio frumvarpið. Bið eg þíngmenn
gæti þess, að eg ekki þar með breyti frumvarpinu sjálfu; og bæti
einúngis fáum ínngtíngsorðum "ið það, þeim orðum, sem eg veit að
almenníngi geðjast að, því hann amast ekki víð því, ail sunnudag-
urinn heiti helgur fni morgni til kvelds, eins og sumir gjöra her.
Atkvæ'ði'ð hljóðar þannig:

Sunnudagar og löghelgir dagar eiga helgir að vera frá morgni
til kvelds, og því skulu þau störf, skemmtanir og önnur fyrirtæki,
sem eptir tilsk, 28. marz 1855 eigi eru leyfileg fyrri en eptir mið-
ap tan, framvegis óleyfi leg vera til kvelds lí þessum dögum; brýn
nauðsynjaverk eru her þó undan þegin, samkvæmt hinum nákvæm-
arl ákvörðunum, þeim er í teori tílskipun staðíst geta með þessu
lagaboð].

Frumvarpið er heilt og haldið með litlum formála, er eg minnt-
ist á, og viðbæti, er eg ætla þarfan til þess að benda á, að það er
ekki öll helgidagatilskipunin úr lögum tekin með frumvarpinu, held-
ur að eins það, sem ekki stenzt með því. Allovita'ð er, að nauð-
synjaverkin eru ekki bönnuð, heldur leyfð í löggjöfinni, og að hún,
að því leyti sem þeim viðvíkur, eigi að gilda.

Konúngs{ulltrúi: Hinn heiðraði nefndarmaður , sem stlíngi~
hefir upp á breytíngaratkvæðí, hefir i því breytt nokkuð út af ven-
julegu formi. þeim sið hefir nl. jafnan "erio fylgt her á þíngi, að
þegar nefndarmenn hafa ekki kornið ser saman UIIl málin, þ;i hefir
minni hluti til fært sitt dgreiníngsatkvæðí í nefndar.ílítlnu. Er það
bæðí samkvæmt þíngsköpum og hefir þann hagnað í för með ser,
a'ð þingmenn strax við undlrbriníngsumræðuna geta haft fyrir ser orðuð
agrelntngsatkvæðí minna hlutans, eins og uppastringu meira hlutans,
og rætt svo og yfirvegað hvorttveggja bæði víð undirbúníngs- og á-
lyktarumræðuna. En þegar að er farið, eins og her hefir verið
gjört, þá kemur ekki fram breytfngaratkvæðí minna hlutans fullkom-
lega orðað fyrr en víð ályktarumræ'ðuna. Eg "ero að segja fyrir
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mig, a~ eg vlð þessa umræðu ekkert get sagt um atkvæði minna
hlutans, af því eg hefi það ekki orðað og uppskrifað fyrir mer, og
þannig get eg til, ao fleiri þíngmönnum fari. ~~ öðru leyti vil eg
r.iða þínginu til þess, ao aðhyllast álit meira hlutans, og taka frum-
varpið óbreytt, eins og það er, því ef þíngið skyldi nú vilja fella það,
þ,i væri það svo mikil ösamkvænmí, og lýsti svo miklu hviklyndi,

þar sem frumvarp stjórnarinnar einúngis er fram korníð eptir óskum
og beiðni hins síðasta alþíngis. Þegar frumvarpið til helgidagatil-

skipunar var fyrst lagt fyrir þingið, náM helgin ekki leingra en til
einum tíma eptir nón, en eptir belðni þingsins var hún leingd til
miðaptans, og hugmyndin um mlðaptanshelgína var þá svo rík hjá
þíngmönnum, að eg fek\{ því ekki fram kornið, ao helgi bænadagsins
samkvæmt stjórnarfrumvarpinu mætti nrí til kvelds, Þegar nú hið
síðasta þíng beiddi um, að sunnudagshelgin yrði leingd allt til kvelds,
bar það fyrir, og eg ætla með góðum ástæðum, al:>það væri almenn-
ur vilji þjól'!arinnal', og af sömu astæðum lilgl:>i eg það til, að þessi
belðni þíngsins mætti f,í bænheyrslu. Þegar nú þetta frumvarp
þannig er fram komið, einmitt eptir beibnl þíngsíns, er aptur styðst
við almennan þjóðarvilja, álít eg annab ófært, en ab þínglð taki
frumvarpið óbreytt., eins og það er kornið frá hendi stjórnarinnar.

Jón Hjaltalin : Hinn 3. komingkjíirní þíngrnaður sagbi, að eg
hefbi ekki skílíð frumvarpið (Framsögumaðu1',' Eg sagðí : lesib), en

eg hefi vel skilið andann, og hann er sá, a~ gjöra helgidagahaldið
enn strangara en áour; en það er ekki gott að segja, hver störf að
ge þarfleg. þ'Í skemmtanir geta líka verið þarflcgar og nauðsynlegar;
fyrir erfibismanninn t. a. m., sem situr mikíð kyrr fyrir alla vikuna,
getur það veríð mikið þarflegt al:>hrella sig og skemmta ser eptir mioj-
an dag á sunnudögum; en þao breytir nokkuð málinu, ef þetta væri
eptir vilja og ósk þjóðarinnar, og það mundi verða til þess að rýra
álit þingsins, að blðja um sitt í hvert skiptið, og þá vil eg helzt,
ao menn taki frumvarpio eins og það er; eg vil ekki hafa þær
breytíngar, sem nefndin og presturinn hafa gjört.

Framsögumaður " Nefndin hefir eingar breytíngar gjört.
Þ~ður Jónassen " Mer hefir ætíl:> þótt það ísjárvert, þegar

þíngio hefir verið ao biðja um breytingu á Iagabobum, svo ab kalla
í sömu andránni og þau hafa kornið út, og þVÍ lagði eg og á móti
því, að helgidagatllskipuninnl yrði breytt, og þa~ því heldur, sem eg
ekki gat lagt neinn trúnað á þær umkvartanír, sem komu fram yfir
te~ri tilskipun, og af hverjum sumar tóku svo djúpt í árinni, a~ til-
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skipunin væri búin a'ð spilla guðrækni og hugsunarhætti almenníngs,

því fyrir þessu gat eingin reynsla verið komin á svo stuttum tíma,
sem nú var Ii'ðinn, .frá því tilskipunin kom út. Stjórnin hefir eigi
a'ð síður );íti'ð undan þessum umkvörtunum, þar sem hrin varð að

halda, að þær væri ekki með öllu tílhæfulausar, og þannig er nú
lagt fram frumvarp til breytíngar á tilskipuninni um það, að sunnu-
dagurinn skuli vera helgur frá morgni til kvelds, og nefndaralítíð,
sem mí var lesið upp, mælir fram með því, a'ð frumvarp þetta verði
óbreytt að lögum. Eg gjöri þannig rá'b fyrir Því, að þíngi'b aðhyll-
ist nefndarálitið, og frumvarpið verðí löggilt. En hvað um það, þá

virðist mer það ekki æskilegt, því eg er sannfærður um, að þetta
kemst ekki leingra en á pappírinn; í lífið kemst þessi breytíng ekk i,
og þess konar Wg eru ekki æskileg. pa'ð hefði verið öðru máli a'ð
gegna, ef tilskipunin hefði gjört nokkurt nýmæli, en það gjörði hún
ekki; þau störf, og þær athafnir, sem tilskipunin leyfir ,í helgidög-
um, áttu ser stað, þegar hún kom út, og voru Min al) flÍ sinn stað

. og heimild í lenzkunnl, og einginn hneykslaðist þá ;i þeim, en óðar
en tilskipunin kom út, kom hneykslið, og þá Hr fari'ð a'ð tala um
helgispjöll og helgidagsbrot, og allt komst í nppn.ím,

Eg mæli því fram með því, a() allt standi "ib svo briíð, eða a'ð

tilskipunin standi óbreytt; a'ð minnsta kosti se eg ekki, eins og mí er
kornið, hvernig því verður kornið við í kaupstöðnnum, a'ð halda sunnu-

daginn helgan frá morgni til kveld", og tilskipunin gildir þó líka

fyrir kaups taðina.
Páll Sigurðsson: pa'ð er þó ekki g<í()s viti, ef al) s:l spádóm-

ur rættist, a'b gu'brælmin verði helzt á pappírnum, en smáhverf IÍr
þjó'ðlífinu, og heitir þa'ð þ,i a'ð bera skin guðhræðslunnar, en afneita
hennar kraptí, og er þó svo að heyra, sem Reykjavík ætli a() verða
fyrst til, a'ð sýna þetta merki á ser, en þegar höfu'bi'ð er orðið sjúkt,
þá smásýkist allur líkaminn með, En að þíngi'ð á'ður hefði fall!zt á,
a'ð stytta helgi sunnudagsins, þri Hr það eingan veginn vilji allra
þíngmanna. En þess er gætanda, a~ helgldagafrumvarpíð kom þá
spánýtt, tekið IÍr lögum Dana, og sni'bi'ð eptir þjóðanda þeirra, og
fundu menn þegar, a() þa'ð átti her ekki "i'b sveltalíflð. Og þegar
kosin var nefnd í málib, þótti öllum það hafa æskilega tekizt, þeg-
ar flestir beztn guðfræðíngar urðu í nefndinni og bjuggust hinir þíng-
menn þá við, að þeir mundu gjöra stórar umbreytíngar á frumvarp-
inu, og laga það sem bezt eptir þjó'ð,'ilja Íslendínga, en þessi von

brást; frumvarpið kom frá nefndinni aptur að mestu 6breytt og þá
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sást fyrst berlega, að gnðrækníseínkunn Reykvíkínga, "fat í ritvortls
formi, var orðin sundrnð frá formi sveítnlífslns, en orðin samrýmd-
ari háttum Dana, því nefndin styttí nú helgi sunnudagsins, eind og
Danir höfðu áour gjört, og það var fyrir fylgi sveitapresta og bænda,
að nónhelgin var leingd til miðaptans, og þó ekki yrði þ,i allur
dagurinn helgur, mátti heyra það á ræðum margra sveítamanna, ao
þeir vildu þó hafa hann það, og það þVÍ heldur, sem sá almenni
bænadagur var allur helgur eptir frumvarpinu, en ao almenn störf
hafi áður verið gjörð að nanðsynjalausu eptir míbaptan (Guðmundur
Brandsson: Ekki rétt, Páll Sigurðsson: Jú), en eg get vitnað um
það, að þetta hefir ekki verið, því það hefir verið almenn regla til
sveita, að gjöra eingin nauðsynjalaus verk allan sunnudaginn; en
nauðsynjaverk er að hirða þnrrt hey undan regni og þess háttar.
Hafa menn lesið fyrst húslestra og síðan geingiO til þeirra starfa,
án þess ao hugsa nokkuð um miðaptan. En það, sem mönnum þótti
helzt þurfa að koma í veg fyrir til sveita, voru éþarfmitreíðlr og
drykkjuslark á helgum dögum, en lagabob þetta kemur þar ekki í
veg fyrir, og liggur nærri, að lög þessi verndi helgídagaferðir t. a.
m. að fara til veiða. Pao væri heldur víndhanaskapur af þíngi
þessu, ef það nú skyldi fella frumvarp þetta, en biðja þó þess ,i
næsta þíngi, og sýndi það með þv! svoddan staðfestuleysi, að stjórn-
in ekki gæti reitt sig míkíð :i tillögur þess framar.

Guðmundur Brandsson: Eg hefi ekki breytt áliti mínu á
þessu máli, sfðan það var fyrst rætt hel' lÍ þíngi 1853, og hefi eg
þó viljað skoða þao hlutdrægnislaust á allar hliðar. Reynslan verð-
ur nú bezt til að skera lí!', hvort breytíngin, sem verið er að biðja
um, verour eins affaragóð, og menn ímynda ser; að minnsta kosti
gæti eg trtiað, að önnur grein í helgldagatllskípunínnl yrðí ma sh
skilin nokkuð rýmra eptir en ;íour, og nauðsynjastörfln, sem álitin
hafa verið, heldur fjölguðu en fækkubu , og yrbí þá má ske byrjað
á sumum þeirra fyrir míðaptan. Eg veit eitt dæmi upp ti það,
hvernig helgidagatilskipuninni var beitt' fyrst eptir ab hún kom út:
Kaupmaður "ar sektaður fyrir það her á Suðurlandi, ab hann hafbl
látio ferma skip sitt il helgidegi, eptir að óþcrrir hafbí geingíð alla
vikuna, en síðan veit eg ekki til, að neinn hafi verið sektaour fyrir
slíkt eða þvílíkt, þó aðhafst hafi, og sýnir þetta, hversu rúman skiln-
íng að menn geta lagt í aðra grein tilskipunarinnar; enda finnst mer
það einginn skabi fyrir borgaralegt fillag, þó hón verbí nokkuð rúmt
skilin. En menn fara í kringum lögin, þegar þau eru straung , og
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leita því meir .i þau, sem þau eru strangar], og sú hreytíng, sem
nú er verið að biðja um, ef henni væri smínglega fylgt, getur leitt
til vandræða fyrir ferðamenn bæði á sjó og landi, og vil eg leyfa
mer að gjöra breytíngaratkvæðí í þá átt, ao verzlun se leyfð í öll-
um kaupstöðum eptir mlöaptan á helgidögum.

þ6rður Jðnassen : Eg vil leyfa mel' að spyrja hinn hattvlrta
framsögumann, hvort þær athafnir og þau störf, sem tllsklpunin
um helgihald sunnudagsins leyfir, verði nú ekki aptur 6leyfileg, ef
sunnudagshelgin á að vara frá morgni til kvelds 1

Framsiiqumaöur : Eg YiI svara hinum 1. konúngkjörna þíng-

manni þvi, að mer þykir það nokkuð undarlegt, ab hann skuli leita
hj.i mer upplýsíngnr um réttan skilníng á lögunum, þar sem það er

hans ao þýoa lögin; en þessi fyrirspurn hans er ekki heldur gjörð
fyrir alvöru. þíngmaour RiíngyeIlínga talaðl svo vel um mál þetta,
ao eg gæti skrifað undir hvert orð, sem hann sagði. Þíngmaðnrinn
úr Gullbringusýslu llllí eiga hrós skilið fyrir það, að hann hefir allt

af verlð sjálfum 8er samkvæmur Í þessu máli, þar sem hann allt af
hefir heldur viljað stytta helgina, en leingja hana, og er það undar-
legt, þar sem hann kvað sjálfur vera guðhræddur og kirkjurækinn,
Viðvíkjandi því, að hinn hæstvirti konúngsfulltrúi áleit breytíngar-

athæði hins 3. meðnefndarmanns 6formlegt, þ,i vil eg geta þess, að
það ekki er að skoða svo sem víbaukaatkvæði eða ágreinfngs-
atkvæði vio nefndarálitið, heldur sem breytfngnratkvæbí , er hann
kemur fram með sem þfngmaður, og getur þá veríð með það farið
eins og önnur breycíngaratkvæðl. Hinn 1. konúngkjörni þínginaður
sagði, að hann aldrei hefði lagt trúnað ií þær mörgu umkvartanlr,
sem kornið hefði yfir því, að helgin væri of stutt, og að reynslu-
tími tilskipunarinnar væri enn þá of stuttur; það er 'nú að sönnu
satt, að hin útvortls reynsla í þessu efni er stutt, en það er líka til

önnur innvortis reynsla sem heitir guðrækileg tilfinning, og þarf ekki
lángan tíma til að særa hana, það getur skeð á einu augnabragðí.
Óánægja þjöðarínnar er risin af þeirri meðvitund hjá Íslendingum,

að allur sunnudagurinn eigi að haldast heilagur. Hin gamla helgi-
dagatiIsk. var of hörð, þar sem hún jafnvel bannnói nauðsynlega
vinnu og ferðalög jafnvel upp á fjöllum, en 1853 var lagt fyrir þíngið
frumvarp um takmörkun á helgidagahaldinu, sem var byggt á dönsku
lagaboði, þannig að helgin átti að vera úti kl. 3, og þ6tti þínginu
ísjárvert a~ lelngja hana til alls dagsins, með því menn voru þá ekki
búnir ao koma ser fullkomlega niður á því, hver vinna skyldi álít-
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ast nauðsynleg og hver ekki, og ákvað því þíngið, að helgin skyldi
vara þangað til kl. 6; en undir eins komu ofan úr sveitum um-
kvartanir yfir því, a't> helgin a't> eins væri látin ná til miðaptans.
Reynslan sýnir, að aldrei verður Iifað fullkornlega eptir lögunum.
Eins og lögin ekki mega vera SYO hörð, ab það se ómögulegt að
lifa eptir þeim, þannig mega þau a't> hinu leytinu ekki heldur
vera of lin, sízt þegar talað er um þau lög, sem hafa áhrif á síð-
Ierðíslega tilfinníng manna, því se þau of lln, þii sljóvga þau hina
slðferðíslegu tilfinníngu, í stað þess að gjöra hana næmari og við-
kvæmari. Eg get ekki annað en metið það serlega mikils, að stjórn-
in skuli bera þá virðingu fyrir guðrækilegum tilfinningum Í5lend-
inga, a'ð hún vill veita þeim þessa bæn þeirra, og þætti mer það
sæta furðu, ef þíngi'ð skyldi nú aptur fara að gjöra nýjan graut í

þessu.
H. Kr. Friðriksson: Eg hefi eigi feingizt við þetta mál nema

tvisvar, en eg hefi eigi breytt skoðari minni ,i því frii því 1857. Eg

Var þá á móti breytíngunni, og það er eg enn; eg se ekkert gott geta
leitt af því, þó þetta frumvarp verði a't> lögum gjðrt, því að ef þessi
gu'ðræknistilfinníng el' hjá landsbúum, að þeir vilja nota allan helgidaginn
til guðrækni sinnar, þii munu þeir eins gjöra það, þótt það se ekki
boðlð, en se þessi guðræknlstilfinníng eigi fyrir hjá þeim, hafa þeir
þessa Ieingíngu að vettugi; enda held eg, a't> guöræknin eigi verði
neydd fram með lögum. l\Ier hefir rívallt skilizt svo, þegar um slík
mál er ab ræða, að andinn verði að giÍnga á undan stafnum, en
stafurinn ei á undan andanum, því a't> lagastafurinn knýr aldrei fram
andann, sem lagastafurinn á að styðjast við, og se guðræknisandinn
eigi hjá landsbúum, hvað leiðir þá af breytíngunni annað en það,
a't> því fleiri verða lagabrotin, sem einginn getur hindrað eða hegnt,
eins og her er hagað, og einmitt við það veiklst tllfinníngln fyrir
helgi sunnudagsins, í stað þess að efla hana. Auk þess er þessi
breytíng óhafandl, eigi að eins fyrir Reykjavík, heldur og einnig
fyrir alla kaupstaðl landsins. Eg verð því a'ð leyfa mer að áskilja
mer rett til þess breytíngaratkvæðis : að þetta frumvarp ei f<Íi laga-
gildi fyrst um sinn; og til vara: að reglugjörð 28. marz 1855 standi
óbreytt fyrir Reykiavík.

Konúngsfulltrúi: þetta breytfngaratkvæðí er öldúngis óþarft,
því þeir þíngmenn, sem ekki öska þess, að Irumvarpið verði a't>lög-
um, þurfa eigi annað en segja nei, þegar gelngið er til atkvæða,

Stefán Jónsson: þa'ð hefir verið stúngið upp á, a'ð hrinda
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þessu frumvarpi; en stundum segja menn þó, að þínglð eigi að vera
sjálfu ser samkvæmt, og eg er líka á því,

Nú "ar 1857 beðið um, ef mig minnir rétt, a~ sett yrði nefnd
her í landi til að yfirvega helgidagalöggjöfina og breyta henni, eptir
því sem her þætti víð eiga, leggja svo frumvarp fyrir þínglð, en af
þeirri bæn er sprottið þetta frumvarp, sem her ræðir um, því stjórn-
in hefir á1iti~, að með því yrði bætt úr hinum mestu vansmíðum,

sem þóttu vera á löggjöfinni. Nú skyldu menn aptur segja: "ver
viljum hvorki þetta frumvarp ne það, sem ver báðum um á þíngl
:18&7, heldur að löggjöfin standi óbreytt". Ef nú svona fer, þá held
eg, að stjórnin hafi fulla orsök a~ halda, að það 5e kominn heldur
mikill glundroði á þingið.

Þa~ hefir verið sagt, a~ löggjöfin hafi ekki haft neinar vondar
aflelbíngar enn sem korníð er, og það mun að miklu leyti satt vera,
en hvað sannar það ? það sannar einmitt, að einginn, eða víst mjög
fáir hafa vilja~ nota hana eða þann rett, sem hún veitir til helgi-
dagavinnunnar. þetta er nú svo, enn sem komið er, en hvort svo
verður, þegar tímar Iíða, getur einginn sagt neitt nm.

Þa~ var áoan sagt, að hefbi bænarskráin komið frá vinnufðlkl,
þli hcfM verið astæða til a~ gegna henni, en eg held þao kunni að
dragast, að vinnufólk fari að senda bænarskntr inn á alþíngi um
breytíngu á Iagaboðum, þó þeim væri ábótavant, svo mer þykir þetta
eingin astæða móti breytíngunni.

Þa~ var sagt meðal annars, að bænarskrár mundu koma til næsta
þíngs, a~ fá því breytt, sem frumvarplð fer fram á. þetta held eg
nú ekki verðí, nema ef það skyldi vera frá þíngmanninum fyrir Reykja-
vík og Gullbríngusýslu.

Stefán Eiríksson: Stjórnin getur ei annað en álitio þing þetta
nokkuð ómerkilegt og sundurleitt í skoðunum sínum, ef það nú skyldi
biðja konúng vorn að heyra ekki bæn sína, sem það með atkvæða-
fjölda bað um 1857, og þegar nú stjórnin ser þetta staðfestuleysi þíngs-
ins, er eg míkið hræddur um hún álykti sem svo: .,"er vitum ei hvers
biðja ber", og þvf se eingin ástæ~a til a~ heyra bænir vorar; að öðru
leyti hefir hinn helðraðí þingmaður EyfirMnga tekið það flest fram,
er eg skyldi hafa sagt.

Benedikt Þórðarson : Eptir umræðum sumra þíngmanna viro-
ist mer það mundi öskarab fyrir þá, að koma nú fram með vlðauka-
atkvæði vi~ 3. boðorðið, og ef þeim sýndist að orða það á þessa
leíð : "ekki leíngur en til mlðaptans".
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Guðmundur Brandsson : Þa~ er ekki dæmalaust, að menn
biðja um breytíngar á nýjum lögum; selaskot hafa nýlega verið bönn-

uð, þar sem nú er aptur beðið um, að þau megi leyfast, og því voru
það eingin íjarmælí, þó eg hðldí áoan, að einhverjir kynni á næsta

þíngi að biðja um nýjar breytíngar á helgidagatllskípuninnl, og má
ske þær, að helgin yrði aptur stytt um það, sem hún væri núna
leingd. En viðvíkjandi þvi, sem þíngmuður Barðstrendínga nýlega

sagði, þ,í vero eg ao segja honum, ao eg hefi ætíð kurmað 3. boð-
orðið þannig: "Minnstu ao helga hvíldardaginn drottins guðs þíns", og
hefi eg ætíð skillð það svo, að mörinum með því væri fremur sklpað
ao halda hvíldardaginn vel en leingi.

Indriði Gíslason: Hversu lítill trúmaður sem eg annars væri
(hvað drottins er eins að dæma UI11), þ,i finn eg mig kmiðan til að
styðja ao því, ao frumvarplð se óbreytt í lög leitt, því andi þess er
mjög svo samboðinn kristilegum tilfiuníngum almennings í sveitunum,

eptir því sem eg frekast til þekki.
Halldór Jónsson: Eg þarf ekki að styðja álit nefndarinnar,

þar sem svo margir þíngmenn, og einkum hinn háttvírti [ramsiiqu-
maður hefir mælt svo vel mco því, þao er opt talað svo mlkið
um, hvað þjóðlegt se, og ao menn eigi ao meta mikils þá meövít-
und, sem lifi í þjóðinní ; nú veit eg ekki, af hverju þekkja má þessa
meðvltund, ef ekki af almennum bænarskrám til þíngsíns, þao er

þ6 eðlilegt, ao áoUl' en menn koma ser saman um að senda þíngi
bænarskrár, hafa menn talað sig sundur og saman um malefnið.
Eitt er rett í hverju sem er, og þó tvennt sýnist geta verið eins gott
og affarasælt - svo sem miðaptanshelgln og löghelgi alls dagsins--
þá verður altönd eitthvað, sem gefur öðru yfirburðína, og það er í
þessu máli S(1 nefnda meðvitund eða tilfinníng þj60arinnar; - SYO þó eg
viti, að hið guðrækilega hugarfarið se ekki einskorðað við tíma,
og að aðalatriðið se að efla það, en ekki að hindra énauðsynlega
vinnu, vero eg að vera fastur á því, að þínglð gjöri réttast í að

samþykkja frumvarpið.
Páll Sigurðsson: Þegar eg lít yfir malefni þetta, og þær ræður

sem nú eru komnar fram í því, þá gefst mer orsök til að 81\Ooa
það frá 2 sjdnarmlðum : fyrst frá sjónarmiði Reykjavíkur, og svo
fní hlíð sveltalífsins. Eg held, ao her ætli að sannast, það sem
sagt "ar forðum :" íjandmaðurínn fór til og saðl illgresi í meðal
hveitisins", og er sorglegt til þess a~ hugsa, að þetta banvæna sæbí
skuli hafa fyrst Iallið niður í Reykjavík, og jafnvel að Ijaudmaður
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þessi hafi enn verið svo nettur, að sá Þ\'Í inn í menntunarskóla vorn,

því nú hafa menn heyrt rödd eins kennara skólans, og finnst mer,
að þetta banvæna óþrifasæM se farið að smitta hann. þetta er sorg-
legur vottur, að þetta skuli hafa nátl a~ falla her og finna vökva,
einmitt í þeim stað, sem álítur sig að vera sæti allra mennta og
veraldlegra vfsínda, sem héðan eigi a~ veita lít um allt land vort
bæði til andlegra og líkamlegra framfara, og kemur her fram, það

sem sagt var forðum : "af þelrra ávöxtum skuluð þer þekkja þá; en
af gnægð hjartans mælir illUnn urinn". Eg þekki ekki betur, en þa~
standi enn óhaggað Í lögum vorum, atl messu skuli sýngja hvern
miðvikudag í híngaföstu ; en þessa guðrækníslðkun er nú samt búíð
atl leggja niður SYO víða sem mer er kunnugt, nema einasta í þeim
aumu Vestmannaeyjum. En þegar yenjan var briín a'ð ríða ofan þ,i
lögboðnu gubsþjénustngjörð míbvíkudaganna, þá fara menn a'ð ráð-

ast á helgi sunnudagsins; og reyna fyrst til með hægð a~ mylja ut-
an úr henni, svo þess hægra veiti síðar a~ gefa henni banasár, ef
mönnum þ,í sýnist a~ reyna það ; enn það er sorglegast, atl nokkrir
þeirra skuli nú verða til ao bregða vopni móti helgi hvíldardags-
ins, er helzt hlífa skyldu, og li þar vel "i~, það sem Kjartan sagbí
síðast: "víst ætlar ÞlÍ mí níðíngsverk a~ gjöra". Eg heyri her þær
raddir, að gubræknin se ekkert bundin víð neitt útvortís form, en

þessari kenníng verð eg að mótmæla, að hrin geti verið rett, á meðan
manneskjan er samansett af andlegri sál, og dýrslegum líkama, því
væri þessi kenníng rétt, þ,í þyrfti manneskjan eingan helgidag, einga

kirkju og eingan prest, og það væri þó hagkvæmt, eins og nú stend-
urá, að við bændur gætuIll feingíð til landsins þarfa Í hendur vor-
ar allar kirkjueignir til umr.íða ; þ,i gætum víð verið ósoltnir eitt :ír,
ef "i~ kyn mun vel með að fara; en metlan nokkur ángi af krístilegri
trú og kristilegum þelnkíngarhættl viðhelzt á landi her, þá væri það
sorglegt, ef að á þessum tíma heyrtlist fyrst Í höfuðstað þessa Iands
af nokkrum þeim menntuðu mönnum, er her væri saman safnaðir
innbúar hans, þær raddir, sem atl sönnu bæri skyn guðhræðslunnar,
en sýndist þó afneita hennar kraptl.

Jón Hjaltalín: þó eg se sannfærður um, að stranng lög eru
ekki nema til ills eins, þá vil eg samt stemma með frumvarpinu, "egna
þíngsins og þjöðarlnnar, Svo að stjórnin se ekki höf1l fyrir narra.

Brynjólfur Jónsson: Hvort sem nú þíngtð vill vera sjálfu ser
samkvæmt eða ekki, í því að afneita því, sem það hefir áður farið
fram á, þá finn eg mer skylt ei að síður no Iata í ljósi þá sannfær-
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íngu mína, a\'J sunnudagurinn og hver annar helgidagur eigi allur
helgur ao haldast samkvæmt hinu gamla boðorði,

Forseti: þar eð nú ekki taka fleiri til máls, ,HH eg undirbún-
Ingsumræðu þessa máls lokið, og vll eg blbja þíngmenn að koma
með breytíngaratkvæbl þau, er þeir hafa rriðgjört, til mín fyrir Id.
12 á morgun; og þar tíminn er mjög alíðínn, geta bænarskrár þær
<Í dagskránni, sem eptir ern óræddar, eigi kornið til umræðu f dag,
en munu verða settar á dagskrá næsta fundar, ásamt fleiri öðrum
bænarskrám, og þ,í verður einnig tekið til alyktarururæðu helgidaga-
mállð, sem nú var rætt her til undirbúníngs í dag; næsta dagskr.í
mun skýra nakværnur frá þessu. En sökum þess a'ð synodus verður
haldinn á mánudaginn hinn ll., og hinn luíttvlrtl 2. konúngkjörni
þingmaður auk annara fleiri andlegrar stéttar manna, sem eru her á
þíngi, eigi geta korníð her Ii fund þann dag, þá verð eg að fresta
fundi þángnð til á þriðjudaginn hinn 12. þ. m. kl. ll. f. m.

Fundi slltið.

12. júlí - sjöundi fundur.
Allir á fundi nema þíngrnaður Ísfirðinga og þíngmaður Reykja-

víkurbæjar, sem hafbl tjá'ð forseta forföll sín frá að vera á fundi í
dag.

Þíngbók fd fyrra fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti gat þess, ao ser hefði verlð tilkynnt, ab í nefndinni um

reka á Vestmannaeyjum væri kosinn formaður: þingmaður Vestmann-
eyínga, og skrifari hennar hinn 5. komingkjörní þíngmaður ; i nefnd-
inni um búnaðarskóla, formaður: þíngmaður Suðurþíngeyínga, og skrif-
ari: þíngmaðurínn úr Norður-Múlasýslu ; í nefndinni til að íh uga þau
fyrir Danmörku rítgeíngnu Iagaboð á árunum 1857-1859, formaður:
hinn 1. konúngkjörni þíngmabur ; skrifara eigi getíð.

Enn fremur gat forseti þess, a'ð hann, síðan seinasti fundur var
haldinn, hefði veitt móttöku umkvörtun úr Húnavatnssýslu yfir kosn-
íngunum þar, sem virtist lúta ao Þ\'Í, a'ð bi'ðja um, að betur yrðí
gætt kosningarlaganna eptírleiðts, og mundi hún seinna verða sett á
dagskrána.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur fyrst til umræðu bæn-
arskrá úr Snæfellsnessýslu um breytínflu á veiðilögunum.
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Bænarskráin var afhent flutníngsmannl.
Páll Melsteð: Bænarskrá þessi er jltutt og greinilega orðuð,

og vil eg beiðast leyfis að mega lesa bænarskrtína.
Bænarskraín var lesin, svo látandi :
,,!>al'l hefir ætíð verið talið meðal hinna helztu kosta Íslendínga

að hlýða lögum þeim, sem yfir þá hafa verið sett, og þ,í er það hefir
átt Ser stað, að isum lagaboð, er gildi hafa haft, hafa m,ítt virðast
al'l vera á ónógum ástæbum byggð, svo hefir hlýðni við þau sýnt,
hversu mikinn síðferðlslegan krapt að meðvitund skyldunnar að hlýða
lögunum hefir fólgil'l í huga þeirra.

þessi meðvitund um skyldu vora að hlýða lögunum by1IUr oss
fyrir hönd fundar þess, er haldinn er her á Stykkishólmi í dag, og
sem hefir kosið oss undlrskrlfaba í nefnd, að bera upp fyrir alþíngi
því, er haldið verður í sumar, þá staðföstu, og, að ver teljum, á ó-
bifanlegum sönnum rökum byggða skoðun vora, að greinir í velbl-
lögum þeim, sem út hafa korníð 20. júní 1849 og 22. marz 1855,
ekki se svo grundvallabar í hinum sanna retti mannlegs felags, sem
vera skyldi; og um lei(,) og ver framberum fyrir yður skoðun vora
og vandkvæði, munum ver beiðast þess, að á þessu mætti tilhlýNleg
bót verða rál'lin.

Einginn ber á móti því, að serhver , sem eignarr.ið ,i yfir
nokkru, ,i að vera abnjétandí laganna verndar, en á hinn bóginn
ber þess al'l gæta, að sú vernd verður bæbí a(,) vera jafnt fyrir alla
og að hún ei má ná yfir aðra hluti en þá, sem helgast af eignar-
umr.íðum, auðkennilegum að meira eða jafnvel minna. O~S vírðíst,
a(,) þessa hafi veríð að litlu gætt, þar sem að opið bréf af 22. marz
1855 hefir gert a(') lögum, að öll skot á seli fyrir innan línu, mið-
aba frá Bjargtaungum a(,) Öndverbarnesl, skyldi verða bönnuð ; þetta
mun vera til hagsmuna fyrir þá einstöku menn, sem látur eða lagnir
eiga fyrir innan Búlandshölöa, því fyrir utan hann eru her eingin
lrítnr eða lagnir; ver mundum a(') vísu kannast víð, a(') þetta væri d
goðum rökum byggt, ef að með Því væri frtðaður atvinnuvegur, sem
gæti haft áhrif á hina. almennu velmegun landsins eða héraðanna, en
þetta er ei svo, því það er svo lángt frá því, að arður þeirra af
látrum eða lögnum, síðan selaskotabannlð á Brelðafirðl komst á, hafi
aukizt að tiltölu vi'6 veiði þá, sem stunduð var með byssu, al'l ver'
megum fullyrða, a(,) selaveiðar þeirra einstöku, sem feingu lagða ein-
okun á veíðl þessa, eínúngts hefir staðið í stað. A(')ur en algjört
bann gegn selaskoturn ,í Brelðaflrðí var leitt í lög, voru her lllargir
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menn, sem á vetrum höfðu atvinnu sína af selaveiðum með byssu,
og "ar þetta fyrir þá art.amt, einkum þar með því var samfara
lítil verkatöf ; fátækir menn, er ei gátu róio til vertíðar, eða ei máttu
lclngi vera að heiman fni fjölskyldu sinni, höfðu af því talsverðau
hagnað. Nú er 101m fyrir þetta skotlð, eptir að einokun með sela-
veiðar er leidd í lög, og mundu menn henni vel una, ef sezt gæti
skynsamlegar ástæður fyrir henni, en ver hljótum að benda til þess,
at oss virðíst ei, at nokkur maður, sem á lagnir eða Litur, hafi meiri
heimtu .í, að eignarréttur og eignarnot hans se helguð af lögunum
lÍ stærra sviði, en eignarland helgar og í migrenni þess, svo ao ber-
sýnileg veiðispjöll annars kynni af leiðast. Virðist oss því, aa sú
helgi, sem gefin var nágrenni Lítra og lagna með tilsk. af 20. júní
1849, á g6tum rökum byggo, en aa þau hin fjarlægari takmörk,
sem sett voru með opnu bréfi af 22. marz 1855, all" ekki se byggð
:í þeim ástæðum, sem til greina verða teknar, þá um fríðan eignar
og bjargræðisvegs er að gera, heldur þvert á m6ti beinlínis gagn-
stæbar þeirri á öllum retti og sannsýni grund völluðu kröfu, er ser-

hver má álítast at hljóta að hafa, nefnilega aa veiða li löglegan
hlÍtt þ,i gnðsgjöf, sem aa landi geingur og ekki er komin í helgi
veiðlskaps annara, svo sem látur eaa lagnir. Hversu };ingt hafi ver-
ia stigið út fyrir þessi takmörk, má af því sjá, er ver skulum nú
til greina, og þat er, at með því öllum í Snæfellsnessýslu norðanvert
eru bönnuð selaskot, er því varnað, at nokkur vöðuselur se veiddur
með byssu, og væri þ6 með því einginn skaði gjl;r, því her í sýslu
ern eingar vöðuselnlagnir, og þó væri ei sagt, að af því þyrfti a'ð
leita veíblspjöll, nema skotíð væri víð sjálfar vöðuselsnæturnar.

þeir tímar eru nú komnlr, at þörf er á, aa serhver atvinna,
sem að arðl getur orðið, ekki se einokuð til ímyndaðra, en all" ekki
sannra, hagsmuna fyrir einstaka menn, sem bría ~íhlunnlndajörðum;

en þeirri fyrirstöðu, sem á er komin, verour burt aa ryðja, til þess
ao einnig þeir, sem lifa aa mestu leyti af sjávarafla, geti or'ðið að-
njótandi þess, sem þeim með öllum rðtti ber, en sem þeir nú ei,
þ;í hallæri og hringursneyð að líkindum stendur fyrir dyrum, aa Hig-
\1111 ei mega verba aðnjötandl. þe"" ber og einnig aa gæta, að selur
Rá, sem veiddur er hj,i oss, ei einúngis er hafður til manneldis, held-
ur er veiði sú til undirstöðu öðrum mjög áríðanda atvinnuveg, og

sem fyrir opið brðf af 22. marz 1855 hefir orði'ð fyrir hnekki. þetta
ern lnlknllaveiðamar, ,'i'ð hverjar fremur öoru verður aa hafa sel
til beitu. Í nætur í lögnum veitist mí svo lma af sel, a'ð hann til
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hákalla\'ei~a II mörg þiljuskip og íslenzka báta, er stunda þessar
veiðar, er ónógur, opt og tíðum ófáanlegur, torsöttur, og alla jafna
of dýr til þeirra nota; þessar skaðlegu aíleiðíngar af einokun sela-
veiðanna era ómetanlegar.

Ver getum því ei betur se(i, en a(i "er höfum fyrir hönd fund-
arins fullkomna ástæðu til þess a(i bera vandkvæði vor upp fyrir hinu

heibraðn alþíngi í þessu, og æskja þess, að því mætti þóknast eptir
íhugun nullefnis þessa,

að frambera fyrir hans hátign konúnginn þá all1'llþegn-
sarnlegustu ósk, að opið br;f af 22. marz; 1855 mætti sem
(VI'st verða úr lögum numið.

Enn fremur höfum ver á'bur ,1 vikið, a'6 oss virðíst sem at'; sú

helgi, sem veitt el' selaveiðum í látrum og lögnum, og í urigrennl
þeirra, eptir tilsk. af 20. júní 1849, se á góðum rökum bygg'!'), en

ver verhun a'b hreifa því, að oss virðist, að aðnjdtendum þessara
hlunninda se heldur mikil réttindi veitt , þar sem afbrotum gegn
selaveiðum skal fram fylgja sem opinberum lögreglunuilum ; ver get-
um ei kannast við, að hlð opinbera hafi nokkra serlega skuldblndíng

á hendi til þess þannig að takast þessa byrði á hendur til að friða
,'ei'birett manna, fyrir einstaka menn. Ver getum ei þegjandi geíng-
i(i fram hj.í þVÍ, að oss virðíst ósanngjarnt a'b meðhöndla afbrot

gegn slíkum "ei'biretti sem opinber lögreglumal, þar sem af því leiðir,
að þann kostnað, sem ei verour endurgoldinn af þeim ákærða, skal
endurgjalda af jafnaðarsjóðnum, sem hefir of þúng gjöld að bera, og
oss getur ei skillzt, að með þeirri serlegu einokun á selaveiðum,
sem á er komin, skuli einnig hafa átt a~ fylgja einkaleyfi fyrir að-
njótendur einokunarinnar a'b fá. vakað yfir einoknnarréttindum þeirra

á kostnað jafnaðarsjéðsins, í stuttu máli, á kostnað allra Vesturamts-
búa. Ver verðum því a(i írænbera þá áskoran fyrir alþíngi: að
því mætti þóknast af ítrasta megni að koma því til leiðar,

að með öll afbrot gegn ákvörðunum lJeim, sem ge(ncw
eru í tilsk. 20, júní 1849 tlm selaveiðar, verði ei leinqu»
farið sem opinber lögreglu mál.

A fundi ab Stykkishólmi Í þórsnesi, 15. júní 1859",

(4 nöfn).

Páll ,Melsteð: þa~ er að eins 2 atriði, sem her er Ilm be'Di(),
fyrst það, að opið bréf frá 18. jrilí 1855 verði numið úr lögum, og
þa~ annað, að yfirtroðelur gegn veiðllögunum 1819 eigi verði skoð-
aðar sem opinber lögrcglumal." Eg fyrir mitt leyti ;íJít lögin frá
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1849 gó~ og nytsöm, og get eiginlega ekki mælt fram með því, að
þeim skuli raska í nokkru. En opið bðf frá 18. júlí 1855 er eptir
mínu :iliti of yflrgrlpsmíkíð, þar sem það bannar öll selaskot inn-

an þeirrar línu, sem dregin er fni Öndver~arnesi a~ Bjargtaungurn,
og hefbi mer sýnzt nægilegt, ao mörkin hefbí verið sett frá Brilands-
höfða og beint norður yfir fjörNnn til Barðastrandar. þó mörkin hefði
þannig verið sett, þá hefði það eptir mínum skllníngi ekki getað
skemmt fyrir eyjabúum inni á Brelðafirbt, eða þeim, sem selalagnir
hafa þar, en eingin varplönd, og trautt nokkrar lagnir eða láttu fyrir
utan þau mörk, sem eg nú nefndi; en þetta bann, eins og þab nú
er, getur þilr ;i móti hnekkt hakallavelðum undir Jökli, og vil eg
því mæla með nefnd í m.ilínu. Eg skal leyfa mer að stínga upp á
3 manna nefnd; það er beiðenðum hughægra, að nefnd yrði kosin
í málinu, hver sem svo afdrif þess verða, og ao það falli, ef þa~
þá fellur, eptir íhugun nefndar, en svona eptir stuttar umræður og
óvissa atkvæðagreíðslu manna í þann svipinn.

Þórður Jónassen: Þegar það var bo rio upp her á þínglnu,
að frma selina 1Í Breiðafírðí algjörlega fyrir skotum, var eg meðal

þeirra, sem upphaflega mæltu á móti því, Því mer virtist uppástúng-
an mjög ísjárYer~, en af vlðtall vio kunnaga menn, og af þeim upp-
lýsíngum, sem komu fram á þínginu, sannfærðíst eg um, að frlðun
selsins fyrir skoturn var byggo á góðum og gildum astæðum, og að
arður Slí, er Brelðfirðfngar hefði af selveiði í nótum og með uppi-
drápi, væri svo mikill og almennur, að það væri gild ástæða til að
vernda hann gegn slwtmönnunum, þar sem arðurinn af byssunni ekki
kæmist í neinn samjöfnuð víð arðínn af hinni veiðinní , og gæti

heldur ekki orðið henni samfara. þessa skoðun aðhylltist lfka þíng-
io, og stjórnin Iagöí lí hana sitt samþykki. þao var nú víð því að

búast, að skotmennirnir mundu una •.illa við þessar malalyktlr, og
þykju rðttl sínum vera geíngtð of nærri, og það getur líka vel veríð,
eins og líka var teklð fram af flutníngsmannl, a~ það se einstök
pláss eða byggðarlög kríngum Breiðafjörð, hvar svo er ástatt, að
skot geti átt ser stað, án þess ao það geti orðíð a~ meini fyrir sela-
lagnir og uppidr:íp, og sem því hefðí verið ástæða til að undanskilja
skotbanninu, en eg þori þó ekki að raða til þess, að þessi takmörkun
se gjörð, þar sem það yroi ógjörníngur að halda vörð á því, að þetta
ekki leiddi til vanbnikunar, og því síður held eg nokkrum geti dottíð
í hug að biðja um að taka lagaboðið gegn skotunum algjörlega aptur.
það er sjalfsagt, ao það er ekki selvelðl á hverjum bæ kríngum
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Breiðafjörð, en þa'b er heldur ekki æðarvarp á hverjum bæ her víð
sj.ívarsíðuna, og þó er bannað ab drepa æðarfugl með skotum og

á annan hátt yfir allt land, og eins á Færeyjum, og þó höfðu margir,
ser í lagi fyrir norðan, all mikinn arð af æðarfugluvelðinnl. það
stendur líkt lÍ með friðun selsíns á Breiðafirði. Hvorttveggja bannið

er á góðilm rökum byggt. Eg mæli því ;í móti því, að þessi bæn-
arskrá komi til nokkurra greina her lí þínginu.

Jón Hjaltalín: Eg skal eigi neita því, að mer þykir undar-
legt, að kreppa SYO að frelsi manna, al) friðhelga fyrir veiðum al-
menníngs ekki einúngis flrbl, heldur heila flóa, og þykir mer það
gífurlegt, þegar veiði sú, er skotmenn tíðka, eigi spillir fyrir öðrum;
því mer er það fullkunnugt, að mikið kemur af selum inn lÍ Breiða-
fjör~, sem einginn hefir gagn af; hann kemur þangað í stórflokkum
frá Grænlandi, sem lagnamenn eingin not hafa af, þó þeir sjái hann,
og er því ísjárvert a'b banna þeim að nota, sem geta, þegar eing-
um er sk aði gj iirður með því. Eg mæli því með nefnd, sem þá
getur gjört við mallð hvað hún vill ; en eg ;ílít það ekki neinn baga
eða órá'b, þó menn friðhelgi eigi tíunda part af öllu hafinn kringum
Í:lland fyrir landsbúum sjálfum, og það er einmitt alþíngl, sem á að
sjá víð slíkri skaðlegri og dæmalausri einokun, og kvarta yfir, ef
þörf þykir. Ef helga skal allan Breíðafjörð fyrir skotum, vegna ein-
stakra manna, því þá eigi og svo Faxafjörö, Íilafjörð, Húnaflóa og

jafnvel sjálft Grænlandshaf?
Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg held, að þetta mál hafi

áður her á þíngí, og það ekki fyrir alls laungu, verið svo vel yfir-
vegað, ab það gjöri ekkert gagn að fara að tefja þíngtð á að tala
um það aptur mí. Eg held sú sama hugmynd muni vaka fyrir mönn-
um enn, sem þá, að sú selaveiðín, sem yfirgnæfir, nefnilega latra- og
lagnaveiðin eigi að sitja í fyrirrúmi, og hin minni, nefnilega skot-
mannaveíðín, megi ekki vera til a\') eyðileggja hina. Líka hefir það
verið og er hugmynd manna, al) byssuskotaveiðln se til að fæla
selinn frá, og spilla þannig veiðinni fyrir framtíðina og eptirkomend-
uma, þó stöku maður geti rett í bráð haft áhata eður hramsað ser
sjálfum happ í þann svipinn. En hvað því víðvíknr, sem flutníngs-
maðurinn fór fram á a~ færa friðhelgina inn að Brilandshöfða, þá
held eg það taki varla, að breyta nýútgefnu lagahoðí til þess, því
það mun sjaldan vera mikil sel veiði með skoturn fyrir utan Búlands-
höfða, Mestur arðurinn ar henni mun vera fyrir innan Höfða og í
kríng nm Stykkishólm, þar sem er þó ógjöranda að leyfa skot á sel.
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En sel til beitu fyrir hákalJ held eg Jöklamenn f,íi nógan frá þeim,
sem veiða í lögnum, og þá með uppldrápi. Eg mæli þVÍ ekki uieö
nefnd í þessu máli.

Ásgeir Einarsson: Eg heit bænarskni þessi mundi fella sig
sjálf, og ætlaði því ekki að eyða orðum að henni, því eg vil ekki
hoppa á dauðu ljóni; en nú se eg, að hún hefir felngið talsmann, og
þess vegna vil eg tala um málið hlutdrægnislaust. Viðvíkjandi opnu
bréfi 18. júlí 1855, þá sýnir það bezt, ao óretturinn hefnir sín sjálf-
ur; því eptir ao veiði lögin 184!) komu út, munu skotmenn hafa ver-
io næsta óbilgjarnir og nærgaungulir lagaboði þessu, svo ómögulegt
var a'O friða Iriturs el, og það einmitt hefir gefið tilefni til, að með
opnu brefl 18. júlí 1855 var tekið út fyrir allar æsar. En þar sem
flutnfngemaður gat um svæðið fyrir utan Búlandshöfða, þ,l finnst mer
það ekki nægileg ;ístæ~a til a\) kjósa nefnd í mullð, því það er eigi
sannað, að þar verði skotvelðí á sel til nokkurra muna, og alJrasízt
svo að þess vegna se vert a~ breyta nýjum Iögum, Þa~ er nú sagt,
að her se nú eingin vöðuselsveiðl, en hver getur sagt, hvað orðið
gctur? Hvað Jöklamenn ahrærir, þá er hægt fyrir þá að fá heitu
annarstaðar, til ao mynda frá Hvammsfirbi og Skaroströnd og enda
fd Barðastrandarsýslu. Mer virðist því þarfleysa, að taka mál þetta

til nefndar, enda held eg þínglð hafi nógu mikið annað ao gjöra.
En þar sem sagt CI', að mál gegn veiðilögunum skuli eigi sækja sem
opinber lögreglumál, þá rekur mig minni til, að góður lögfræOíngur

hafi sagt í velðilagamdllrm, ao það opinbera, en ekki einstakir menn,
ætti að "aka yfir gæzlu laganna, og eg tel víst, a~ fe jafnaðarsjóð-

anna se varið til margs verra, en að hjálpa fátæklíngum til ao n.i
retti sínum, og einkum þegar það er aðgætt, ao spilla má ve íðí al-
gjörlega á einum vetri, ef illa er að farið. Veiðin, eins og hún er,
verður heldur ekki kölluð einokunnrvelðí. 6. konringkjörna þíng-
manni. þarf eigi að svara, því ræða hans er ekki á nægum rökum
bygg;'), hluturinn sýnir sig sjalfur ; cg álít því með öllu óþarft að

kjósa nefnd í m.illð.
Benedikt Þórðarson: Bænarskrá þessi, sem her ræðir um, er

ao mínu áliti mikill viðsj.írgrlpur ; hún biður um, ao nýtt koming-
legt lagaboð se úr lögum numíð ; ser er hver bænin! þessa biður
hún sömu mennina, sem áður eptir bæn hlutaðelgnnda, og, ef til vill,
sjálfra þeirra, er mí biðja, en sjálfsagt með öruggu fylgi þriveranda
fulltrúa þeirra á þínginu, létu leiða sig með sönnum skynsemdum til
þess að f,i lagaboðið, eða vissu beiöendnmir nú ekk i, að kon-
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úngsfullt1'úinn og helztu og beztu menn þíngsins, sem þá voru, eru
her enn lÍ þíngi hinir sömu? Hvernig giltU þeir ætlað slíkum mönnum
varmennsku þá, að brjóta það í dag, sem þeir byggðu í gær? eða halda
þeir, :10 her sannist nuiltæklð, atl nýir vendir sópi bezt? þetta mun
vera, þeir munu ætla að hleypa fíflunum lÍ Ioræðíð, þar sem nýju
þíngmennirnir eru, en eg efa þeim takíst það, þVÍ eg veit, að eing-
in VOI' vill leggja her niður virðingu sína undir fætur þeim; einginn
vor, nema eg .einn, og ef til vill, þfngrnnðurínn úr Dalasýslu þekkir
til þess, hvernig til hagar 1Í Breíðafirði ; j ii eg þekki til á Breiðafirði,
og lýsi þVÍ her yfir, að Idggjöfin um algjörða friðun selsíns er þar

einkar þörf, hún er þar öldúngls ómissandi; þær sömu yfirgnæfandi
ástæl'Jur, almennfngsgagníð, som fyrir frium árum mæltu fram með
því, ao löggjöfin Ieinglst, mæla enn í dag fram með því, að hún fril
ao haldast; það sem bænarskráin ber fram til meðmælís ser, tak-
mörkun eba bann bjargræðísvegs manna með selaskoturn lÍ Breiða-
flrðí, er, eins og þar hagar til, hegómamii!; eða á þ,i áþrelfunlegt gagn
almenníngs ab falla fyrir ímyndubum hag einstakra manna? eg held
ekki; værl það, þá mundi óhætt að nema úr lögum bann það, sem

lagt er "m dn og stuld. Eg veit svo mlkið, að eg veit, að allur
almenníngur um og kríng UIll Breiðafjörð ann löggjöfinni hugástum,

og vill fyrir eingan mun missa hana. Beiðendurntr segja í bænar-
skránni, a~ ekki hafi nétselavelðin aukízt, síðan skotbannið korn;
þetta segja þeir, en sanna ekki; en eg get bæðí sagt og sannað, að
Mn hefir aukízt Í helmalöndum í Hergíleey og á Reykhólum; ao eg
ekki nefni fleira til dæmis, hefir síðan :írlega meiri selur veíðst, en
venja var að velddíst, og SYO mætti geta hinnar miklu vöðuselsnéta-
veiðinnar :i fjiirl'Junum íBarðastrandarsýslu, sem þar hefir verið stund-
uð með ærnum arbi, sfðan liiggjöfin kom og skothríðinni linnti, því
síban hefir selur getað haft þar næðl og haldíst þar við að kalla á
sömu stöðvunum. Al'J nokkru leyti er þao kátlegt, að beíðendumir
bera þetta fyrir, að veiðin síðan ekki hafi vaxið, þVÍ líklega hafa þeir
þó vitað, að selurinn er a'ð þVÍ leyti sannar veru með sjalfum þeim,
al'J hann verður a'ð fæðast, vaxa upp, og verða fullorðinn, til þess
hann geti aukill kyn sitt, og að hann þarf til þessa meiri tíma en
eitt eða 2 ár. þa'ð er enn ekki kominn tími til þess, að þær heilla-
ríku verkanir, sem löggjiifinni eru askapaðar handa Breíðflrbíngum,
geti almennt sýnt sig, en sá tíminn kemur vafalaust, að þær sýna
sig. Eitt er enn athuganda vi~ bænarskrá þessa, a\') hún er samin
í Stykkishólmi, þeim staðnum, sem einn var aðalinni og gríðastaðnr
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selskotavíkínganna, sem, áður en bannið korn, æddu um Breiðafjdrð
þveran og endilangan, og lðtu eingum sel óhætt, sem þeir festu sjónir á.
Ilver veit nema forínginn lifi þar enn, og sitji efstur á bænarskránni.

Ao endíngu skora eg á þíngmenn í nafni allra Breíðflrbínga,
þeirra sem ekki líta á eigin hag, heldur almennan, að þeir vísi
bænarskránni fr<Í þínginu, það er mitt atkvæði.

Páll Sigurðsson: Eg gaf atkvæði mitt fyrir friðun Breiðafjarðar,
þegar það mál var rætt her; að vísu var eg ókunnugur, en eptir að
eg hafðl skoðað huga minn um malið, heyrt nákvæmar sagnir frtí,
hvernig ástatt væri, og skoðað vandlega landkortíb, sá Elg, ao und-
antekníngar mundu vera nauðsynlegar, þar sem margar eyjar eru
þar, en friðhelgl náM ei SYO l.ingt, ao eigi yrði skotið milli landa,
þar sem skotið varð. þetta notuðu skotmenn og spilltu lögnum
manna; en gátu þó skotið í Iullri friðhelgi, þar sem að svona stóð
á, og var auðseð, að slíkt mundi til óróa leiða og málareksturs, en
skotmenn sem cptast sloppið frá bótum, þegar svona stóo á, en
spilltu þó samt lagnavelðí. þess vegna gaf eg atkvæði fyrir friðun
sela á Brelðaflrðí, og sömu skoðun hefi eg enn þá. það getur vel
verið, að takmörkin se utar, en brýn nauðsyn krefur, en það gjörir
ekki það að, að það geti verið ;ístæða til breytíngar, og því velti eg
atkvæði á móti þessari bænarskrá.

Jón Hjaltalín : Eg se, að menn hafa misskilið mig, því eg vildi
og vil einungis lllæla með því almenníngsgagnl , sem eigi spillir
fyrir öðrum. Þegar menn tala um, að skotin spilli ve iði á seln-
um, þá á það líklega að koma af hvellínum, en ekki þarf það ab
standa fyrir; því "ið vitum allir, að til er hvell-laust priður, og líka
vindbyssur, sem eingan hvell gjöra; það er hægt að panta 100 pund
af því fní Einglandí, hvað segja menn til þess? Eg held selveíðl
hafi lítið farið fram, síðan bannað var ao skjóta; en eg get ómögu-
lega haldið, að það se rðtt, einstakra manna vegna að friða heila
firði fyrir fáum og serstökum mönnum, þó þeir hafi lagnir. það
hefir einginn gagn af því, þó vöðuselurlnn komi her um allan sjó,
þegar einginn má skjóta hann, og það á einginn með að banna mönn-
um fremur að veiða með byssum, heldur en öðrum veíðarfærum, þegar
menn þar með ekkert spilla velði annara. Eg held veiðarfæri útlend-
inga, hvort heldur eru byssur eða annað, se enn eigi svo Ungt á veg
komin, að það se vert að ónyta þau eða banna mönnum not þeirra.
Eg álít því, að þíngið eigi .að minnsta kosti að setja nefnd i málinu.

Ásgeir Einarsson: Eg hélt, að hinn 6. komingkjömí þíng-
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maður mundi koma til sjálfs síns og beita sanngirni, sem optar :í
þínginu, en mer varð ekki ao því; hann heldur selaveiðin hafi ekki
aukizt, síðan bannað var að skjóta, en það getur hann ekki sannað ;
en hvað því ,·iO víkur, ao oplð bref af 1855 se of strdngt, þá má
segja um það, að fádæmi koma á móti fadæmum, því skotmenn munu
varla hafa gætt hófs ne laga, áour en þetta opna bref kom út. Hann
sagði rett í fyrstu, ao skotin hafa verið til að spilla selaveíðlnnl,
en þa~ er ekki hvellurinn af skotunum elngaungu, sem spillir sel-
veíblnnl, heldur er það drripíb, því bæði fækkar selurinn við það,
og svo fælist hann víð það, þVÍopt fara selirnir hálfskotnir og hrekk-
jast eða drepast, svo þeir koma eigi aptur, Sá 6. konúngkjörnl
þingmaður býður ab ritvega hljóðlaust púður, Sumir segja nú, að
bannað se í lögum ao brúka hvell-laust púður ; eg "ero ab áHta nefnd
6þarfa. Menn eru nú ekkl kunnugri þessu máli en áour, þegar
það hefir verið rætt her á þíngi.

Forseti: Eg vero nú að álíta mál þetta nægilega rætt til inn-
gángs, og skal því biðja menn að greiða atkvæði um, hvort nefnd
skuli kjósa, eður eigi.

Vorn síðan atkvæbl greidd og nefnd hafnað með 18 atkvæðum
gegn 3, og m;ilio þannig fallíð.

Forseti: þar næst kemur, samkvæmt dagskránni, bænarskrá úr
Norður- Múlasýslu um betri stjórn kristfjárjarða.

Var bænarskráin afhent flntníngsrnanni.
Halldór Jónsson: Er leyfilegt að lesa bænarskrána upp?
Var þVÍ játað, og bænarskráin síðan lesin upp, svo látandi :

"A'ð því leyti "er til þekkjum, til að mynda her í Múlasýslum,
hefir meðferð og afnotum hinna svo nefndu krlstfjdrjarða og má ske
einnig fátækrajarða að minnsta kosti á þessari öld, og hver veit hvað
lángt framan úr öldum, verið þannig háttað, að prófastar hérað-
anna hafa undir yfirumsjón biskupa byggt þessar jarðir ; og hafi festa
veriO goldin, mun hún optast hafa gelnglð til þessara manna, en SIÍ

landskuld verið tí()ast eptir goldin, að einhver einn ómagi, hvað
margir fleiri aðrlr sannþurfandi sem verlð hafa í þeim hrepp, þar
sem jarðirnar liggja, hefir, undir nafni .kristfjármanns, veríð haldinn
af landsetum þessara jarða. Og þó stundum hafi eigi til verið hæfi-
lega þúngur sveitarlimur, hefir ábúendum samt sem áour haldizt uppi
ao hafa að eins hjá ser í 6maga stað einhvern, er sveítlægur nr,
þótt ekki værí þýngri, en það, að sumir aðrir hefði viljað halda fyrir
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matvínuúng. All eins þekkjum ver her eystra 1 eða 2 dæmi þess,
að presturinn í sókninni hafi eitt sinn útvegað til þess komings eður
stíptsyfirvalda úrskurð og leyfi, að prestsekkja sóknarinnar mætti,
þegar hún nokkur væri til, búa á krlstfjdrjörðunnl, og halda krist-
fjármanninn, en væri eingin prestsekkja til í sókninni, mætti prest-
urinn eða prófasturinn á staðnum taka til sín landskuldína, móti því
að halda sjálfur krístfjármannínn.

Nú með því ver mco vissu vitum, að flestar, ef eigi allar, þessar
krletfjárjarðír, sem ver til þekkjum, eru bæði að landrými og öllum
landkostum einhverjar lángbeztu [arðírnar þeirra sveita, er þær liggja
í, en þó sín á milli, eins að gæðum sem dýrlelka, töluvert mismun-
andi, og sama þó kvöðin á öllum þeim, eður flestum, nl. teo \ÍlIlaga-

hald, en því líka á hinn bóginn svo varið, að allir, sem til þessa
öjafnaðar þekkja, eins í þeim sveitum, þar sem teðar jarðir eru, sem
öðrum nálægum, geta eigi annað en unað illa hinni ósanngjörnu með-
ferð og rýru afnotum þeirra híngað til í landsins þörf: - þá er nú
það álit og atkvæði vort, að nú se kominn s,í tími, aú menn ætti
ekki Ieingur orðalaust aú horfa .i þetta óvtðurkvæmilegn skipulag og
rýru afnot af svo mikilvægum þjébelgmuu vorum. En sú meðferð
og hagnýtnl, er Vel' álftum sennilegasta jörðum þessum vlðvíkjandí,
er sú, að eins og ver dlítum, að sú f.itækratfuud, sem af öbrum fast-

eignum landsins hefir venjulega goldin verið, mætti öhu nafni kall-
ast kristfjtírtíund, þannig finnst oss og, að það ætti bezt við, að af-
raksturinn: landskuld og leignr af krístfj.írjörðunum, væri sett <Í einn
reikníng og í einn sjóo með kristfj.ír- eður fátækratínndunum, hlnt-
aðelgandí sveita þurfamönnum sameiginlega til bjargar i og ao stjórn
og umsjón þessara jarða 'yr'bi Því einkum falin þeim sveitastjórnum
1. sameiníng, er hafa hfngaö til átt að verja eður skipta með ser,
sínum fritæku til þarfa, afnotunum af jörðum þessum.

Og þess vegna biðjum ver yður, hattvirtu og heiðruðu alþfngís-
menn! að ljá eyru yðar þessu að voru álltí míkilsverða malefní, og
bera síðan allraþegnsamlegustu bæn og álit yðar fram fyrir konúng
vorn um hagkvæmari afnot og stjórn kristfjárjarða framvegis, er ver
tökum aptur fram, aú væri, eptir nærverandi áliti voru, fólgm í þeim
tveim aðalatriðurn :

1. Ao landskuld og leigum af krletfjárjdrðum mætti verða var-
i\) sinna sveita verbugu þurfamönnum sameiginlega til þarfa.

2. Ao meðferð og stjórn þessara jarða, sem áður hefir verlð í
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hendi biskupa og prófasta, yrbí framvegis falin á hendur

hlutaðelgandi sveitastjórnum.
þessi álits- og bænarskrá er í nafni öndverðlega nefnds fundar

samin og undirskrifuð af þeirri 5 manna nefnd, er í vorum kosnir.
A þínghóf'llafundi, 27. maí 1859.

(5 nöfn).

lIalldór Jónsson: Eg get ekki annað en álíti~ málefni þetta
þess vert, a~ þíngi~ gefi því gaum; að vísu er það mjög varúðar-
vert, að breyta til um meðferð og afnot þeirra jarða, sem gefnar eru
til guðs þakka; tilgángi gjafaranna má ekki raska, og um krist-
fj:irjarNr munu vera ýmíslegar ákvarðanir; en aptur er það líka
að varast, að tllgrínginum verði ruskab með of mikilli fastheldni við
bókstafinn eða forna venju. þeir menn, sem sent hafa þínginu bæn-
arskrá þessa, hafa mí ser í lagi haft fyrir augum þær krlstfjárjarðlr,
sem þeir bezt þekkja til, og liggja í Norður-Múlasýslu, og það er

óneitanlegt, ab þessar jarðir má telja með beztu jtirðum þar. það
fer því að lfklnbum, að mikil eptirsókn er eptir þessum jörðum, þeg-
ar þær losna, og allt aígjaldlð á að vera f61gio í því, ao halda einn

ómaga. S:í sem byggir þær, verður að gangast fyrir því, a~ fá
duglegari lelgulíða og efnaðan ; þar af Ieíðír þetta tvennt, að ein-
stakir menn ábatast II fátækra fe, og ao þeir menn verða fyrir þessu,
sem sízt þurfa þess við. Þa~ er talað í bænarskránni um festur,
sem prófastar muni hafa stringíð í "asa sinn. þetta er nú ésönnnð
ákæra; þvert á móti er mer kunnugt, að festur þær, sem á seinni
árum hafa verið goldnar til kristfjarjarða íNorður-Mrilasýslu préfasts-
dæmi, hafa eptir r.íbstöfun blskupslns geíngíð í Iatækrasjóð ~ins eður

annars hrepps, einn sinni, ef eg man rétt, þess hrepps, sem prófast-
urinn áleit mest þurfanda í prófastsdæminu. Hitt væri kann ske
ekki ástæðulaust ao óttast, að prófastar kynni að byggja jarðir þessar
n.iúngum sínum, eða mæla með þeim yið biskup, þegar þeir værí
öðrum jafnlíklegir til búskapar. Annars sýnist mer Iestugjaldlð aug-
liés vottur þess, að umráðanda eða umráðendum jarða þessara hafi
ekki fundizt tilgángi gjafaranna fullnægt með því ákveðna afgjaldí,
nl. að halda einn ómaga. Og þá get eg ekki dulið þá meiníngu
mína, að það væri enn samkvæmara tílg.íngtnum, að jarðlr þessar
værl byggðar festulaust fyrir sanngjarnt eptirgjald, sem hlutaðeig-
andi Wækir skyldu nj6ta, hvort heldur undir umsjón biskups eður
sveitastjérna, eins og "jQ geingst um eina kristfjárjörð, Ytravallholt
í Skagafirði. Eg get' því ekki annað en álitið, all málefni þetta se
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þess vert, a'ð þíngi'ð gefi því gaum og setji nefnd í það, þó eg hins
vegar geti ímyndað mer, að þíngið, án frekara undirbriníngs, kunni
a'ð skorta nauðsynlegar upplysíngar til að geta í þetta sinn ritað
konúngi bænarskrá um það. Annars treysti eg því, að hinn hátt-
virti 2. konúngkjörni þíngmaður, sem máli þessu mun vera láng-
kunnugastur, og mest er við það riðinn, geti og vilji gefa þínginu
her um þær beztu upplýsíngar og leiðbeiningar. Verði nefnd kosin
í málið, kemst það þó á rek spölinn, og fær einhverja vissa stefnu.

ll. G. Thordersen: Eg stend upp, af því mín var getið, og skal
eg þá geta þess, að mál þetta hefði getað Ieíngíð fljdtar rirgreíðslur
frá minni hálfu, ef það hefði komið til mín; en málinu hefir híngað
til ekki verið hreift, og þess vegna hefi eg eigi gjört skýrslur um
það til hlutaðeiganda stjdrnarr.iðs. En fyrst nú málinu er hreift,
skal eg með stærstu ánægju greiða fyrir því, hvað í mínu valdi
stendur; því eg hefi álitið og álít, að breytíng Be nauðsynleg á til-
högun þeirri, sem nú er, eins og flutníngsmaður segir. Hvað fest-
unni víbvíkur, þá hefir það verið stöðug regla mín, a'ð gjöra svo
ráð fyrir við prófasta, ai'! festuna skyldi afhenda til hlutaðeigandi
sveitarstjórnar, svo henni yrði varlö þurfamönnum til hjálpar; en
formenn mínir veit eg til og get sýnt að hafa teldi'! m6ti festunni.
Eðlilegasti ,'egurinn álít eg væri, að senda málið til mín ; en eg er
ei viss um ab geta feinglð nægar upplýsíngar nú, meðan á þíngi

stendur; en þegar eg sendi málið fní mer, skyldi eg sjá um, all næg-
ar upplýsingar fylgdi Þv í, eptir því sem aublð værí ; því eg vildi

óska, að það gæti orðið ao sem mestu gagni fyrir alla, og er eg
því samdóma, að breytíngin se nauðsynleg,

Stefán Eiríksson: Eg veri'! ai'! álíta, all nefnd í málinu se nauð-
synleg; eg er ai'! vísu ekki mjlig kunnugur kristfjárjörðum að öi'!ru
leyti en því, hvað bænarskráin fer fram á, en eg þekki þó eina krist-
fjárjörð í Suður-Múlasýslu, Búlandsneslð, sem eflaust mætti byggja,
svo að hún gæti gefið af ser nægilegt með tveimur ömögum, því
undir jörð þessa liggja 2 hjáleigur, Borgargarður og Bjargarrétt, og
þegar maður nú rennir augum yfir jarbabðkarfrumvarpíb, -sér maður,
ao [örð þessi er talin þar 80 hndr., enda þó að eins muni vera með
hana, eins og aðrar hlunníndajarðír, ao nóg muni vera lagt þar í
dúntekjuna. En eg er fastur lÍ því, að byggíng þessara jarða ætti
að setja í fulla samhljóðun víð byggíng annara fátækra jarða í land-
inu, og þær væri byggðar með landskuldum og leígum, og stjórn
þeirra heyrði undir sveitastjórnirnar.
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Tlalldðr Jónsson: Eins og víð inátti briast, tók hinn hríttvirtl
2. komíngkjörni þíngrnaður svo vel í mtíl þetta, sem eg gat éskað, og
ræða hans fn IInægð i mel' fyrlr mitt leyti, en vegna þeirra, sem þíng-
inu hafa sent þessa bænarskra, verð eg a\') óska, a\') það verði af-
gjört með atkvæðagreiðslu, hvort nefnd verði kosin í m~i1i\,), eða
þínglð vlljí fela biskupinum það til nndirbriníngs.

Konúngsfulltr!íi: Eg skal geta þess, a\') þegar eg var sýslu-
maður í Múlasýslu, virtist mer stjórn á tekjunum af kristíjrirjðrðum
fara dllðlega opt og tíðum, og koma ekki að fullnm notum. StÍ

regla var nl. víð höfð, a\') 1 sveltarórnagi, kallaður krlstfjarmaður, val'
settur á hverja krlstfjrirjdrð, en sumir þeirra vorn ekki þýngri en svo,
að jörðin hefði geta\') geflð af ser í leigu meðlag með tveimur. Eg
kom því fram með uppástúngu um breytíngu á þessari tilhögun, og
stakk upp á því, a\') tekjur af kristfjárjörðum væri lagðar í sveitar-
sjdð, og þeim væri varlð eins og öðrum sveitarfjármunum, og settar
undir umsjón hreppstjóra, sýslumanns, og amtmanns. Amtmaður
minn, sem þá var, fellst á þessa nppást.úngu, en hvað verið hefir
því síðar til fyrlrstöbn, a\') henni yrM framgeingt, er mer ókunnugt.
Eg verð samkvæmt þessu a\') vera á því, að nefnd se kosin í málinu.

Guðmundur Brandsson: Þa\') hefir opt verið sagt, a\') fsjrírvert
væri al'> hagga tilg;íngi þeirra, sem eitthvað hefði gefi~ í vissu augna-
míði ; hefir þetta korníð fram her á~ur lí þíngí, bæði þegar talað var
um spítalnsjdðína, og svo um Thorchillii sjriðlnn ; en samt hafa orð-
i\') skiptar meiníngar um þetta, eins og málalokin hafa sýnt. En hafi
nú verið rístæða til að breyta tilgángi þessara sjó\')a, því skyldi það
þá ekki vera eins með kristfjérjnrðir ? þa\') er þó aðgætanda, að flest-
ar af þeim munn vera gefnar lÍ katdlskum tímum og Hr þá ö'ðru-
vísi ástatt; því þá lágu þurfamenn svo a\') kalla lÍ snöpum, fórn
manna á milli og áttu ekkert víst, ef skyldmenni eigi voru, sem
færir vorn um a\') hj.ilpa; þá var sannur volgjörníngnr að hjálpa, svo
aumíngjar hrökkluðust eigi mnnna á milli, og að því leyti hafa þess-
ar krlstfjrírjarðlr verit gefnar í bezta tilgtíngi. En nú er sveitastjórn
komin í annað og betra horf; hver hreppur verður mí a\') annast
sína þurfamenn. 8,'0 þeir fari ekki lÍ vonarvöl ; og því s)~nist eiga
vel vi\,), að vísa þessu til sveltastjémanna, og al') hrepparnir njóti
þess, er áminnztar jarðir af ser gefa. Þa\') er a\') vísu hagnaður fyrir
hreppinn, að b6ndinn búi vi\') gó\') kjör ; því þegar honum fðnast, fen-
ast hreppnum líka, því þá verður bóndinn færari Ulll a\') greiða meira
til hreppsins, en þetta kemur ekki eins jafnt niður, eins og ef af-
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gjaldið rynni inn í sveitarsjéðlnn. Eg se ekki heldur, a'ð her mel)

verði haggað upprunalegum tilg:íngi þeirra, sem geflð hafa, því með
þessu móti yrði se'ð fyrir því, aú fleiri' hefði not gjafanna, en :í'ðnr
var. Nú er líka spítðlunum breytt, sem upprunalega hÖ/ClU sðrstak-
legt augnarníð, og fe þeirra safnað í sjóú til 1\'0 bæta með því lækna-

skipun seinna meir, og gæti þá fe þetta komið fleirum ao haldi, en
holdsveikum einum; eg verð því ao mæla með nefnd í máli þessu.

Ásgeir Einarsson: 1)ao er helzt athuganda við þetta mril, ao
breyta sem minnst tiIgángi eh augnarníbl gjafarinnar. Augnamiðl
gjafarinnar er ekki raskað, þó gjöfinni se hagað þannig, ao þeir hnfi
meira gott af gjöfinni með Því ao afgjald jarðanna aukist, sem henn-
ar eiga ao njóta, og sama er a'ð segja nm það, þó fjölga'ð sc þeim,
el' stjórn þessara gjafa hafa :í hendi.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Mer virðist þetta mál SYOvax-
íð, að það mætti heimfærast undir 77. gr. í alþíngistilskipuninni, og
sðrdeílía styrkist eg í þeirri trú, a'ð þab mundi gjöra málefninu fnllt
gagn, þar eð hinn h.iærnverðugl 2. konúngkjiirni þíngmaður tj.iir sig
fúsan til að taka víð því, og jafnvel færan til a'ð laga það, SyO það
komist í gott horf. En hvort þíngið (sem ekki þarf að skipta ser
af einstakra manna bönarbrðfum) vill nú strax vísa því til háyfir-
valdsins, eður setja í því nefnd, SYO að hún eða þíngio þá vísi því
þangað, mætti kann ske bera undir atkvæði.

Halldór Jónsson: Bænarskráin er frá almenníngi, og er ekki

umkvörtun yfir einstökum mönnum, heldur yfir meðferð á þjóðeign-
um.

Forseti: Eg get ei fundið ástæou til að vísa málinu fr,í, þar
bænarskráin er almenns efnis, og þar eflaust hefir vakað fyrir beið-
endunum, ao laga þyrfti stjórn kristfjárjarða í öllu landinu. þao er
allt öðru máli að gegna, ef þíngmenn fyndi ástæðu að neita um það,
og geta þeir það með atkvæðagreíðslunní, og ef nefnd skyldi verða
valin, kynni hún að finna ástæðu til að vísa málinu til yfirvald-

anna.
Indriði Gíslason: Eg get ei skilið, að 77. gr. alþínglstilsklp-

unarinnar innihaldi neina astæðu, hvers vegna þíngíb ekki geti l\Os-
i'ð nefnd í þetta mál, og vero eg því að vera með þYÍ, að nefnd se
kosin.

Forseti: þar einginn tekur framar til máls, álít eg ínngdngs-
umræðu þessa máls lokið.

178



Sívan var gcingio til atkvæða og var það samþykkt með 16
atkv. gegn 5, að nefnd skyldi kjósa í mállð,

Var síðan eptir uppástúngu eins þíngmanns 3 manna nefnd kos-
in, og hlutu þessir flest atkvæðl .

Halldór Jónsson 21 ath.
H. G. Thordersen 15 -
Ásgeir Einarsson og Sveinn Skúlason hlutu 5 atkvæði hvor,

og reú þar aldur, og varð Ásgeir Einarsson hinn 3. nefndarmaður.
Forseti: þar næst kemur eptir dagskránni bænarskrá úr Noro-

ur-Múlasýslu: um skattgjald eptir efnahag.
Var bænarskrain afhent flutníngsmanni.
Halldór Jónsson: Bænarskníln er ekki laung; eg vil því leyfa

mer ab lesa hana.
Var þll bænarskráin upp lesin, svo Játandi:

"þcgar merkustu embættismenn lands vors sátu í nefndinni í
Reykjavík, eptir boði konungs vors, ário 1843, til að yfirvega ýms
mikilvæg málefni vor, og búa undir lög um þau, var eitt, sem rætt
var, um skattana hjll oss, og gert ráo fyrir, a\) þá skyldi jafna eptir
efnahag manna. þessu fögnuðu margir fátæklíngar og vonuðu, að
nú mundu loksins hætta hin gömlu skattalög og ójöfnuður þeirra.
þetta hefir þó ekki orðið híngað til, og er mælt það hafi staðið lÍ

jarðamatínu, því sumir, sem í voru embættismannanefndinni, létu svo
Ieiðast af útlendum skattalögum, að þeir vildu ei annað en skattgjald
væri miðað, að minnsta kosti að nokkru leyti, vil) [arðadýrleíka, scm

ver getum alls ekki skillð annað en kæmi ser mlklu ver her á landi,
og mundi verða til niðurdrepa á harðíndaarum, Nú er svo kallað,
að jarðamaríð nýja se búið undir síðustu úrslit, en þó það fái gildi,
sem her á Austurlandi er álitinn ógjörníngur, þá vírðlst oss sá jarða-
dýrleíkl, sem það ákveður, óhæfilegur til að mlða við skattgjald, og
það miklu fremur en sá, sem nú er, þó margur ójöfnuour se á hon-
um. Ver getum ei betur skilið, en jarðaskattur verði skublegur vel-
megun landsins, með því hann yrði jafnhár af jörðunni, hvort sem
búandinn felldi fe sitt af harðindum eða pest ellegar ekki.

Ef nokkrum hyggnum Íslendíngi sýndi~t nauðsynlegt, ao binda
skattgjöld við jarðir, þá hefði veríð hagkvæmara og hollara að miða
hann vio landskuldir jarðanna, sanngjarnlega metnar, sem lækka jafn-
an í hörðum árum og fénaðarfellí, þó jörðin haldi hundraðatali einu,
heldur en ,'i~ [arðadýrleíkann.
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Sá skattur hefði þó síður orðlð til nlöurdreps cn hinn, sem æ-
tíú var bundinn vlð hundraðatalið. Eíngu að síður viroist 0~i3 þó
hvorttyeggja óþarft ab mörgu leyti, og skaðlegt að miða skatta vjÚ
jarðir eða jarða-afgjöld, en lausafðð vera það, sem helzt geti sýnt, hvað
búandi eigi ao gjalda og geti goldið, eins og In-er annar atvinnu-
YOgur, sem menn lifa af, hlunnindi og handafli hvers hrisrabanda,
sem eins ætti þá ao gjalda af og fenaoi sveltabönduns.

þar eð það þótti mal komið, ao breyta hinum ósanng,Jornll
skattalögum vorum fyrir 16 árum, þá er því heldur kominn tími til
þess nú, þegar þetta mál hefir verið svo leingi í undirbúníngi.

þVÍ er það bæn vor til yðar, luittvlrtu ulþfugísmenn lÍ þínginu
í sumar, að þel' taklð skattalög vor til yfirvegunar og umræðu, og
sendið konúngl voruni bænarskr.í nm það, að hann láti leggja fyrir
næsta alþingi frumvarp UIII ný skattalög hjá oss, er rikveði skattgjald-
io eptir efnahag manna, en miði það elnúngts við lausafé, hlunnindi
og handafla gjaldþegna, en ekkl jarbadýrlelkn.

I>Ínghtifhfuudi, 27. maímán. lS[,9.

(7 nöfn).

Ilalldðr Jónsson: það getur nú veríð, no bænarská þessi se
ótímabær hurður, eða of snemma upp borin, þar sem jarðamatlb hefir
ekki enn feíngtð lagagildi. Ví~t mun þess upprunalega hafa verið
éskað af landebúum meðfram þess vegna, að menn hafa ,ílitio sjálf-
sagt, að einhverjar skattatílögur yrði iÍ því byggðar, og fyrir hinu
sama er gjört níð í 2. grein frumvarpsins til tilskipunar um lög-
glldíngu hinnar nýju jarðabékar, og ástæðunum fyrir sömu grein.
þa'b er því líklegt, að elmingis hafi staðið lí jarðamatinu, ao stjórn-
in ekki hefir þegar fyrir laungu lagt fyrir þíngtð frumvarp til skatta-
laga, sem svo mikil þörf er á. Ef að jarðamatið því verður löggilt,
efast eg ekki um, að komingur vor muni hi'O allrabráðasta láta leggja
fyrir þíngið frumvarp til nýrra skattalaga. En þar eð bænarskráin
fer í aðra stefnu, með tilliti til gjaldstofnsíns, en stjórnin og líklega
meiri hluti landsbúa munu hafa hugsao ser, nefni!. ao miða skatt-
inn hvorki víð jarðir nð aígjöld þeirra, finnst mer ekki eiga illa víð,
að alþíngið nú þegar láti álit sitt í ljósi með e'ða uuiti þessari upp-
ástúngu. En fallíst þíngið ekki á, ao kjósa nefnd í málið, finnst
mer betra en ekki, ao bænarskránni verði vísað til jarðamatsnefnd-
arlnuar, því óneitanlega er nokkurt samband milli þessara tveggja
mála.

Jón Sigurðsson frá 'I'andrasell: Þessari bænarskrá viðvíkjandi
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skattanntlínu er eg nú öldungis samdóma í öllum hennar pdsturn.
En eg held nn samt, eins og flutníngsmaðurinn drap ,f, al'> það eigi
ekki við ii þessum tíma al'> taka það málefni fyrir. Mer virðist, a\)
stjémarsklpunarnuilið ætti að ganga fyrst á undan, og fj:írhagsmáliI'J,
nefnilega reíknfngasklptín milli Íslands og Danmerkur, og þá væri
fyrst tækifæri á al'> sj,i fyrir, hverja skatta og hvernig ætti al'> leggja
:í landið ; en nú held eg se hvorki tíð ne tækifæri að taka fyrir þa\)
vandamál.

Sveinn Skúlason: Eg álít al'>eins gjörlegt, að visa bænarskrá
þessari til jarðamatsnefndarlnnar, að Í nefndaráliti þVÍ verði Iarið
fram á, al'> stjórnin flýtti fyrir frumvarpi, til nýrra skattgjaldslaga.

Jón Hjaltalín : Eg er sömu meiníngar og þeir tveir, sem
seinast töluðu, a\) bezt se al'> vísa bænarekrunni til jarðamats-
nefndarinnar. Margir hafa sagt, al'> afgjaldið af jörðum eigi a\) legg-
ja til grundvallar fyrir sköttunum. Þa\) hefir opt verið reynt í öðrum
löndum a\) leggja á skatt eptir efnahag manna, en það hefir jafnan
reynzt örðugt að koma því vel fyrir. Eg mæli þVÍ mel'>, al'> þíngið lúti
ser nægja með að vísa þessu til jarðamatsnefndarinnar.

Konúngs{ullt1vúi: Eg verð al'> styðja tillögur þeirra, sem vilja,
a\'; þessu máli se skotíð til jarbamatsnefndarinnar, og það einkanlega
vegna þess, al'> það mundi verða ékljiifanlegt fyrir þetta þíng, að
semja víöunanda frumvarp til laga um efnaskatt. Þa\) hefir, eins
og hinn heiðraði 6. konúngkjörni þíngmaður sagðl, verið feingizt vio
þess háttar skattalög í öðrum löndum, og jafnan þótt híð mesta
vandaverk, þVÍ um það þarf al'> setja margar og nákvæmar reglur,
bæði um það, hvernig eigi ao jafna skattinum niður, og á hverjar
efnagreinir eigi al'> leggja hann.

Forseti: Eg skal þá, fyrst flutníngsmaður eigi hefir fallið frá.
serstaklegri nefnd í málinu, biðja menn al'> greiða atkvæði um,ll\'ort
serstaka nefnd skuli kjósa, eba vísa því til jarðamatsnefndarinnar.

Voru síðan atkvæði greidd, og var með 19 atkvæðum móti 3 af
ráMI'>,að ekki skyldi setja serstaka nefnd í mulið, en með jafnmörgum
atkvæðum aptur samþykkt, að "Ísa málinu til jarðamatsnefndarinnar.

Var bænarskraín síðan afhent formanni [arðamatsnefndarínnar,
hinum 4. konungkjörna þíngmanni.

Forseti: þar næst kemur, eptir dagskrannl, bænarskrá úr sömu
sýslu um, að eingin lagaboð verði birt ci Íslandi, sem ekki eru
áður lögð fyrir alþíngi. Mer vlrðist tiltækilegast, a\') vísa þessari
bænarkní til nefndar þeirrar, som kosin er til að íhuga lögglldíngu
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luguboða þeirra, sem út eru gefin fyrir Danmörku á tímabilinu 1857-
1859, en legg <Í vald þíngslns, að vera því mötfalllb.

Halldór Jónsson: Eg ætlabí ekki a~ óska annars,
Forseti: Fyrst svo er, og ef einginn annar vill gjöra bænar-

skrána a~ sinni uppástringu, skal eg leyfa mer a~ láta afhenda
hana formanni nefndarinnar Í lagaboðamalínu, hinum hattvirta 1.
konúngkjörna þingmanni.

Forseti: þar næst kemur eptir dagskránni bænarskrá úrsömu

sýslu um, að leiða í lög sektir fyrir illa meðferð á skepnum, og
skal eg geta þess, að meðal lagaboða þeirra, er út hafa komið í Dan-
mörku 1857-1859, er eitt lagaboð, sem einmitt höndlar um þetta
efni, og vil eg því vekja athygli flutníngsmanns a~ því, hvort hann
láti ser eigi lynda, að skjóta bænarskránni til þeirrar nefndar, sem

hefir þessi lagaboð til meðferðar.
Halldór Jónsson: Eg hefi enn ekki lesið hlð danska lagaboð

um meðferil á skepnum; en eg get víst verið ánægður með, ail bæn-
arskráin verði afhent nefnd þeirri, sem þegar er kosin til að íhuga
þetta og fleiri dönsk lagaboð, að hve miklu leyti þau geti átt viil
ti Í~landi. Eg treysti því, að nefndin mundi taka fram þær ákvarð-
anir og breytíngar, sem nauðsynlegar væri og vel ætti ,'iil á Íslandi.
A~ vísu hafa menn, um meðferð ti skepnum, lög samviskunnar,
skynseminnar og guðsorðs ; samvízkan ætti a~ vera bezti talsmaður
skepnanna, skynsernln ætti ail geta sannfært, ail minnsta kosti eig-
endur þeirra, um, ail þeir hafi sj ,ílfir bezt af því ail fara vel með
þær; helgidagalög Gyðinga höfðu tillit til þeirra, og hvert barníð hefir
í æskunni lært, ail ekki megi fara illa meö þær, því skaparinn vilji,
a~ þeim vegni vel eins og mönnunum. En reynslan sýnir, a~ þetta
nægir ekki, heldur er þörf á sterkara aðhaldi.

Jón Hjaltalín : Mer sýnist bænarskrá þessi verð þess, að lesa
hana upp; þail er í fyrsta sinni þessu er hreift her á þíngi; Ulll

þetta eru gefin lög í öllum löndum og her er full þörf á því líka,
en margt er sðrstaklegt her á Íslandl, en of víða er faríð of illa með
skepnur, eins og flestir her í salnum munu verða við ail kannast.
Lög Dana í þessu efni eru mer nú ekki vel kunnug; en eg er sann-
færður um, ail slík lög se nauösynleg , því þó allir viti, ail slíkt á
ekki að vera, gjöra lögin það þó ljósara og mínnlestæðara, eins og
öll húsdýr á hinn bóginn, eptir allra síðaðra þjóila dæmi, eiga rett á
því að standa undir vernd laganna. Eg vil stinga upp ll, hvort ekki
se bezt að lesa bænarskrána upp, svo menn betur geti seð, hvort
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astæða er að velja serstaka nefnd, og verðl nefnd valin, ætti hún

all fara sem næst lögum Dana í þessu máli, þVÍ eg efast eigi uni,
ab þau munu vera frjálslynd og mannúðleg .

•4sgeir Einareeon» Ef serstök nefnd yrði sett í þetta mál, gæti
hún korníð j bága víð hina nefndina, og svo yrbí umræður mn J1HHio
með þvi leingri, og því yrði betra, að auka heldur hina nefndina.
En þa() er aðgæeluvert víð bænarskrána, ab nefndin fari því einu
fram, sem vörður verður hafbur á, og tiltekið se, hvaða rétt sá skal
hafa, sem vernda vill. þa() dugir t. a. m, ei, þó menn vilji vernda
skepnur frá hor, ef eínglnn vegur er til að aptra mönnum frá, að
stofna þeim í dauða af ráðleysu.

Arnljótu1' Ólafsson: Eg vil mæla fram með sðrstakrl nefnd í
mállnu ; laganefndin hefir nóg að starfa, verkefni hennar er svo um-
fángsrnikill, a() hún naumast getur lokið víð þab, og því síður bætt

yill sig; laganeíndín og þessi hin serstaka nefnd þurfa eingall veg-
inn að komast í bága, því laganefndin ljær hinni lagaboðið um þetta
efni. Eg þekki lagaboð þetta all nokkru og hefi lesíð umræður þess
Ii þingi Dana, og ætla eg það yrðí of lángt, ef nefndin ætti að taka
það allt til greina. Danska lagaboðið er og svo, að margra breyt-
ínga þarf á því; þar er hestum helzt beitt fyrir vagna og hafðir til
að aka með, en það er ekki her; þar er minni hætta fyrir, a'ð skepn-
ur falli í hor; eg mæli þVÍ með sérstakri nefnd, sem fái danska
lagaboðið til Inns hjá nefndinni, og búi til fullkorníð frumvarp, er
verði sent stjórninni; eg vona, að þingið fallist lÍ þetta, fyrst flutn-
íngsmuður og hinn G. konúngkjörni þingmaður hafa fremur en hitt
mælt fram með sðrstakrí nefnd.

Forseti: Eg álít þlí ínngangsumræðunní lokíð, og skal eg

biðja þingmenn greiða atkvæðl um, hvort serstaka nefnd skuli kjósa
eða eigi.

Var síðan geingið til atkvæða og serstök nefnd samþykkt mco
] 9 atkvæðum móti 2.

Forseti: Eg álít, a() serstök nefnd se samþykkt með þeim
fyrirvara, að hln fiíi til Lín" Iagaboðið um sama efni og beri sig
saman um rnalíð via laganefndina. þar eð stungíð hefir verið upp
113 manna nefnd, og einginn mótmælt, álít eg það samþykkt , og
bíð þVÍ menn a() kjósa 3 menn í nefnd þessa.

Var síðan geingiO til kosningar og þessir kosnir : Jún Hjalta-
lín með II atkv., Al'nljótul' Ólafsson með U ath. og Halldár
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Jónsson með 8 atkv., og skjöl málsins síðan afhent þeim af nefnd-
armönnum, CI' Hest atkvæðl hlaut.

Forseti: þar næst kemur eptir dagskrannt bænarskrá fd Kolla-
búðafundí, um að sigla megi upp Reykjarfjuri) við Ísafjörð til
oerziunar ; er ekki réttast a~ vísa henni til nefndarinnar i Skelja-
vfkurmaltnu ?

Indriði Gíslason: Mer finnst réttast að vísa þessari bænul'skpi
til nefndarinnar i Skeljavíkurmálinu, og það þVÍ heldur, sem bænar-
skrá þessi að nokkru leyti kemur i bága vi~ hana, eu er þ6 eigi á
eins góðum rökum byggð, Eg skal leyfa mer að lesa bænarsknina ,
cf einginn er á móti því,

Var þ,i bænarskráin lesin upp, svo hítandi :

,J>ar eo "er, Ibriar nokkurs hluta Barðastrandarsýslu og nokk-
urs hluta Ísafjarðarsýslu, eigum mjög svo örðugt með a~ ná til verzl-
unarstaða, þar sem að nefnilega BYO má kalla, að verzlun hafi nú
þegar i 2 ál' eingin verið í Flatey í Barðastrandarsýslu, og Ísfiro-
íngar úr Reykjarfjarðar- og Nauteyrarhreppurn, eiga yfir 7 til 8 vik-
ur sj 6,· eg a~ sækja til Ísafjarðarkaupstaðar, sem opt fellur örðugt
og kostnaðarsamt, þá leyfum Ver oss að biðja alþingi, í sumar, að
mæla fram með því vi~ koming vorn, að það verðl gjört a~ lögum,
a'O fastakaupmönnum og öðrum, sem rett hafa til að verzla á Íslandi,
verði leyft ao sigla á Reykjarfjörð víb Ísafjörð, og hafa þar verslun
;i skipum.

Ab frjálsum fundi á Kollabúbum, 16. júní 1859.
Í nafni fundarins,

Ó. Sívertsen,
forseti" .

Gruðmundur Brandsson: Mer finnst sj alfsagt, a~ vísa þessu
máli til nefndarinnar í Skeljavrkunnalínu, því hún hnígur undir það
atriði í hinni bænarskrannl, að öllum lausakaupmönnum verði leyft
ao sigla upp hverja vík og vog.

Páll Jlelsteð: Eg er einnig á sama máli.
Forseti: Fyrst einginn mótmælir því, skal eg leyfa mer ao láta

afhenda bænarskrána formanni nefndarinnar í Skeljavíkurmálinu, hin-
um heiðraða þingmanni úr Strandasýslu.

Forseti: þar næst kemur, samkvæmt dagskránni, uinkvörtun
frá sama fundi yfir jafnaðarsjóðsgjaldi og kostnaði við lJvítárvör'ð-
inn í Vesturamtínu. Flutníngsmaður hennar er hiuu heíðraðí vara-
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þínginaður úr Dalasýslu, En 1Í~ur en þessi umkvörtun verður rædd
her á þínginu, vil eg spyrja flutnfngsmanninn, hvort urnkvörtun þessi
hefir ,íður verlð borin upp fyrir hlutaðeiganda amtmann, því se það
ekki, en það verður eigi sel': af umkvörtunínnl, þ,i mundi eg, sam-
kvæmt 49. gr. alþíngístllsk., finna mer skylt að vísa málinu þegar
frá þfnginu til amtmannslns, sem ,í hlut að máli.

Indriði Gíslason: þao voru 12U bændur í Dalasýslu, sem
skrifuðu ávarp til amtmanns í öndverðum næstliðnum maíménuðí,
og beiddu hann að setja niður gjaldið, í hið minnsta til helmínga,
níl, úr 12 ofan í 6, af þeim ástæðum, að menn ekki vissu, hvernig
fe þessu væri varið, eða menn gæti skllið, al': lækninga- og Ilvítar-
varðarkostnaðurinn ætti neitt skylt við jafnuðarsjdðínn.

Forseti: Eg vero að biðja þíngmannínn ao svara spurníngu
minni, hvort umkvörtunin hafi verið send til amtmannsins.

Indriði Gíslason: Amtmaður tjáN ser ei mögulegt a~ setja
niður jafnaðarsjéðsgjaldið, þar þess væri of seint beðið og tíminu
orðinn svo naumur, að það yrði ci gjört, án þess ao sumum sýslum
yrði gjörður éréttur, Vil eg því mælast til, að mer verði leyft að
lesa upp bænarskrana.

Forseti: Eg álít þá rðttast, a'ð nuilið se tekið fyrir og þíngio
skeri úr, hvað gjöra skuli.

Vorn skjölin síðan afhent flutníngsmanninum, og las hann um-
kvörtunina upp, og er hún svo látandi : '

"þa'ð er nti þegar alkunnugt or\')j~ á Vestfjörðum, ao megn ó-
ánægja er valdn hjá .alþýðu út af hinu háa gjaldi, er amtmaður vor
hefir boðið að greiðast skuli til jafnaðarsjóbeins nú í ár og í fyrra,
hvers vegna allmargir gjaldendur hafa færzt undan, að svo stöddu
að láta af hendi allar álögur þær, er amtinu þannig þóknazt hefir að
leggja á sem jafnaðarsjéðs-skatt, og veldur því bæði harðæríð, og
með fram þekkíngarleysi á ásigkomulagi [ufnaðarsjébslns, 8\'0 og það,
hvort nokkurt kominglegt lagaboð se nýkomið, um það, að sj60ur-
inn skuli bera fleiri byrðar, en á hann hafa híngað til verið lagðar,
að lögum. Að sönnu hafa menn nú Ielnglð nokkurs konar ávísan frá
amtinu um það, .að endurgjald fyri H vítarvörðínn 1857 valdi að mestu
leyti fjárheimtu þessari, en mönnum hefir aldrei getao skillzt annað,
en a~ það se í mörgu tilliti óeoIilegt og lögum gagnstætt, að kostn-
aður Hvftárvarðarins skuli þannig híkast af [afnaðarsjéðí amtsins.

Fundurinn leyfir ser því, a'ð bera uJllI umkvörtun sína fyrir hinu
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heibraða alþíngí, UIII það: að réttur þess í þessu tilliti se skertur,
jafnframt því, að Vestflrðíngum se érðttur gjör, í því að leggja á
ábúendur álögur þær, sem oss virðast ekki eigi heimild í þeim lög-
um, sem oss ern þegar gefin og birt, snertandi jafnaðarsjóð Vestur-
amtsíns, og biðjum "er þingið að fara með málefni þetta eptir því
sem því þykir bezt henta.

Jafnframt þessu biðjum ver alþingi, a'ð senda hans hátign kon-
únginum bænarskrá um, að eingar nýjar :ílögnr verði lagðar á jafn-
allarsjó'O Vesturamtslns lÍn þess þa'ð se borlð undir alþíngí, og álög-
urnar lÍ lagðar með komínglegu lagaboði.

A'Il frjálsum fundi lÍ Kollabúbnm, 16. júní 185f)'
Í nafn! fundartns,

Ó. Sívertsen, Ó. Jónsson,
forseti. skrifari ",

Indriði Gíslason: Orsökin til bænarskrárinnar er sú, að voríð
1858 skipaði amtmaðurinn sýslumönnum a'ð krefja oss Vesturamts-
búa UIl1 10 skildínga af hverju lausafjárhundraði til jafnaðarsjóðs
Vesturamtslns, er þá greiddist, en þó með möglun, í blindri trú lÍ

þvi, <1'0 þetta væri löglega álagt, að undanskildum nokkrum þíngsóknum
í Barðastrandarsýslu, en með því ekki allfaum þóttI líJaga þessi mjög
Iskyggileg, og gátu ekki þekkt lögmæti hennar, einkum þar þeir sáu,
a'ð i þíngboðsseðlum vorið 1859 voru krafðir 12 sk. af hverju lausa-
fj;írhundraN, tóku margir málsmetandi menn sig saman um, a~ greíða
ekki utan það hálfa, allt til þess þeir feingi se'ð skýra reikninga fyrir
meðhöndlun þessa fj:ír, er talið var a~ skyldi til samans vera að á-
líta sem sakamála- og Hvítarvarðarkosrnað, eins og þa~, að menn
feingi upplýsingu á þvi, hvort gjald þetta væri skattalaga eða skyndi-
lán, og kváðust menn þá fyrst mundu grelða tolllnn, er þeir þekkti
sknttalögu þessa vera á rétturn rökum byggða, ef skattur skyldi
heita, eða skuldbinding feingist til endurgjalds, ef skyndilán væri.
Eg ætla þá ekki að fara fleirum orðum her um að sinni, en einúng-
is vænta þess af þinginu, að þa~ vald yfir því, að ritlend lög ekki
se her innleidd, án þess þau áður hafi borin verlð undir þíngið, ef
svo væri, að her um hefði feingin verið einhver ákvörðunarmynd.

Jón Hjaltalín: Eg held, a~ þínglð f,íi senn til meðhöndlunar
eins margar bænarskrár og dagar þess eru margir, en viðvíkjandl
þeirri bænarskra, er her ræðir um, þá er þa'O ekki ætlunarverk al-
þingis að taka í móti klðgunum yfir yfirvöldunum, heldur eiga þeir
að fara til stjómarraðslns eða dómstólanna, sem þykjast hafa yfir ein-
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hverju að klaga. Ef þíngið gjörM þa~ þar Ii móti a~ reglu sinni
a~ taka á móti slíkum klögunum, þá kynni á endanum IÍr öllum
hreppum að streyma klaganír yfir sýslumönnum, prestum og hrepp-
stjrinun ; það eru nú komin hö slík sýnishorn her fram á þínglð.
Ein klögunin kvartar yfir of miklu álagi, önnur yfir því, að ekki se
nóg álag lagt II til jafnaðarsjéðsins. Er eg þVÍ alveg á móti þVÍ,
að nefnd se sett í þetta mál, nema það mætti má ske, ef menn vilja
hafa spaug her á þingi, vísa því til nefndarinnar, sem var sett til að
íhuga umkvörtunina úr Austur-Skaptafellssýslu, sem þli feingi það
verkefni a~ hugleiða tvær gagnstæðar urnkvartanír. Nefndin mundi
þ,í ei heldur vita, hvort hún ætti a~ fara til vinstri eða hægri, og
færi þá líklega beint rifram og vísaði málunum til stjérnarráðslns.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Mer þykir það undarlegt, að
þessi kvörtun eða bænarskrá skuli koma frá Dalasýslubúum, því

þeir vita, a~ þetta háa [afnabarsjéðsgjald flýtur af H vítarverðlnum,
og þeir Dalamenn hafa þó :í1iti~ verði, og eins Hvíeirvörðinn mjög

nauðsynlegan, og þeir hljóta að álíta, að hann hafi gjört ser og öll-
um Vestflrðíngnm gagn, og a~ hann hafi verið það eina meðal, sem
hefir sternmt stiga fyrir þVÍ, að þessi landphíga, fjárkhí'ðinn, hafi, enn sem
komið er, nlí~ a~ geisa yfir allt Vestur- og Norðurland. Þa~ máttu
allir kunna yfirvaldi nu þakkir fyrir (og eg held, a~ allir hafi gjört
það), a~ slík rríðstöfun var gjörð, því þa~ er sú fyrsta og heppnasta
hjálp, sem verður gjörð víð hverjum hættulegum sjúkdóml, a~ setja

strax öflugar og forsjallegar sóttvarnir. Nri máttu Vestfir'ðíngar vita
það, að slíkar varnir mundu kosta eitthvað, a~ menn vilja ekki eða
fást ekki til að standa á vakt eða verði allt sumaríð (gagnstímann

úr árinu), og fæða og kosta sig sjálfir fyrir ekki neitt; og líklega
"ita menn, að þeir, sem höfðu gagn af verkinu, áttu að borga
mönnunum verkið. NIÍ átti amtíð, sem hafði gjört þessa raðstöfun,
að standa varbmönnunum fyrir kostnaðínum ; en Vestflrðíngar höfðu

ekki vísað því að neinu fe, eður sjóði, utan þeim eina, sem sjálf-
sagt var, og amtið á, sem er [afnaðarsjóðurlnn. Mer finnst því í
þessari bænarskní liggi helzt eptirköst, undanbrögð, og prettir, og
klögun yfir réttlaturn og þörfum rá~stöfunum yfirvaldslns, og er lík-
legt, að þíngið sinni líti~ slíku" málefni.

61a{ur Jónsson: Eg get ómögulega fundið þann skyldugleika
milli þessarar bænarskrár og þeirrar. úr Skaptafellssýslu, sem um
daginn var her til umræðu, sem sá 6. konúngkjörni þíngmaður finn-
ur, a~ þær se báðar sama eðlis. Í bænarskránni úr Skaptafellssýslu
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var kvartað yfir því, ab ekki feingist borgun úr jafnaðarsjóð Suður-
amtsins fyrir vörÐ þann, sem haldinn var, til þess að hindra út-
breiðelu fj;írkl;íilans, þar sem þó aðrir verðir, stofnaðir í sama augna-
mlöi, voru borgaðir úr nefndum sjóoi. Eg held því þíngíð hafi gjört
l'ett að kjösa nefnd í það mál, til aÐ rannsaka það sem bezt. Allt
öðru m.ill er að skipta um þessa bænarskni, sem nú er rætt um,
í henni er elnringís kvartað undan of Ililll gjaldi til jafuaðarsjébslns,

en ekki yfir því, að það se lagt hærra á suma heldur en suma; hef
er því ekki um nokkurn ójöfnuð að tala. Ekki er heldur upplýst,
að nokkuð hafi verið borgað ólöglega rir nefndum sjóðl, heldur virð-
ist umkvörtunln grundvallast einúngis ;1 því, aÐ Hvítárvdrðurlnn hafi

verið borgaður úr honum, en þar sem öllum ber saman um, a\)
þessi H vítarvörbur hafi verið nauðsynlegur til at) hindra útbreiðslu
kláðans inn í Vesturamtlð, og hann hefir án efa gjiirt miklð gagn
í þessu tilliti, þ,i nuí það virðast undarlegt, aÐ nokkur kvörtun skuli
koma fram her at) lútandi; eg er líka viss um, að þeir eru langtum
fleiri í Vesturamtinu, sem una því vel, að þessi kostnaður se borg-
aður af jafnabarsjéðnum, því einhvern veginn verbur hann ao borg-
ast; en þó að einstöku menn kunni að vera óánæg'ðir með þessa
borgun, held eg ekki se tiltökumál, þd það IIIundi verða bágt að
fá allra samþykki í öðru eins máli og þessu; og mætti amtmenn
ekki borga neitt úr jafnaðarsjóðnum án þess aÐ fá allra þeirra

samþykki til þess, sem til sjóðsins eiga að borga, þá held eg þeir
kæmi litlu til leiðar í öðru eins máli og þetta fj;írkláÐamál er, og
yrbl þá stjórn þeirra í því þýi'língarlítil. Eg verð þess vegna aÐ
mæla móti Þ,ví, aÐ nefnd verði kosin í þetta mál.

Indriði Gíslason: Eg held þó, að nefnd se nauðsynleg, til
þess að þíngmenn sklljl málið. Umkvörtunín er ekki úr Dalasýslu
einni, heldur frá þeim 4 sýslum, sem sóttu Kollabúðarfund. þaÐ
"ar aldrei meiníng Vesturlandsbúa, að Tlvíhirvörburlnn væri óþarfur,
heldur voru allir ánægðir með hann. 1857 samþykkti þingið v(ir~-
Inn, en það hefir aldrei verlð borið undir þíngtð, hvernig ætti
að borga kostnaðinn, og ekki svo mlklð , að þar um hafi leitað
verið álits amtsbiia. Þyldl' ei þínginu ískyggílegt, aÐ þessu gjaldi
se sleingt upp á [afnaðarsjéblnn, án þess það se heimilað í lög-
unum? Margir þekkja tllsk, 1838, en einginn getur ,íIiti'b rett eptir
henni að leggja Hvítárvarðar- og lækníngakostnaðlnn ii [afuabarsjéð-
inn. Þa~ er líka Isjárvert fyrir þíngið að sleppa þessu máli, þVÍ
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þá mætti leggja öll gjöld á jafnaðarsjéðínn, þó hvergi fyndist lög

fyrir.
Jón Hjaltalin : Hinn heiðraðl þíngmaður Húnvetnínga misskildi

mig, þar Rem hann sagðl, ao eg hefði álitio bænarskrárnar skyldar,
því eg sagðí þær væri gagnstæbar. Ef svona á ao fara með amt-
mennina í hverjum hlut, þá verður loksins ómögulegt fyrir þá að
uppfylla skyldu sína. Bænarskráin vill, ao amtmenn megi ekki leggja
neitt gjald lí jafnaðarsjóðlnn, nema að þeir áður hafi spurt sig fyrir
hj;í stjórninni; er þ,i ekki nóg af þessum fyrirspurnum, þar sem
stlptamtmaður vor getur ekki látið gjöra svo míkið sem við eitt

sæluhús án þess að spyrja stjórnina að því, en þessar fyrirspurnir
eru ekki nema til ills eins og setja allt I bobba.

Ásgeir Einarsson : Eg álít nefnd ómissandi, og ef að allt er
korníð í bobba hjá okkur, þá er því meiri þörf Ii nefnd. þetta,
eins og fleira, flýtur af stjórnarlögun vorri. Stjórnarherrarnir skipa
amtmönnunum það og það, og nmtmenn verða að hlýbn, hvort sem
þetta eru lög eða ekki, og nú eru aðrir settir yfir amtrnenn I fj;írld;íoa-
málinu, enda vona eg, að bænarskrár komi fram á þínginu bráðum,

sem biðja um stjórnarbót þessa lands, því meðan svona stendur,
flýtur þar af mesta óregla. Bænarskráln, sem her er verlð að ræða

um, er ólík þeirri úr Austur-Skaptafellssýsln, hvað stjórn amtmann-
anna yfir jafnaðarsjdðunuiu viðvíkur, en báðar gefa þær tilefni til
að fá lög um stjórn jafnaðarsjóðanna. Hva'ð gjaldtregðu Vestfírð-
Inga snertir, þ,i heldll nokkrir menn í fyrra eptir af þessu gjaldi,
og voru ekki búnir að láta það enn, og þótti mönnum þetta horfa
til mestu óreglu, og nú kom þetta fjárskaháa gjald, þegar harðíndín
dundu á, og á þVÍ fekkst ekki bót. Fyrst gekk allt með hægð og
stillíngu í Vesturamtlnu, en þegar á leið, fór ao síga í menn út af
þessu, og vona eg, að nefnd verði sett í nuilíð,

Konúngsfulltrúi: þó eg ekki ætlabí mer að tala í þessu
máli, verð eg samt að svara fáeinum orðum því, sem þfngmaðurlnn
úr Strandasýslu sagði. SakamálatoIIi þeim, er eg í fyrra jafnabí á
Vesturamtíð, var alstaðar svarað með góðu, eins og eg hafði ríkveblð,
nema ao mig minnir úr 3 hreppum úr Barðastrandarsýslu, hvar inn-
briarnir ekki vildu greiða nema, að míg minnir, 6 skild., í staðinn
fyrir 10 sk., af hverju Iausníjdrhundraðí. þetta fekk eg ekki að
víta fyr en seint frá sýslumanni, um leið og hann sendi jafnabar-
sjóðsreíknfngana og gjaldið. Eg skípaðí honum þá strax, að senda
lista til nmtsíns yfir þá, er hefN tregbazt víð ab gjalda jafnaðar-
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sjó~stol1inn, samt yfir það er eptir stæði hjií þeim éborgað, því eg ætlaðl
ab láta taka það lögtaki. En þessi listi er enn þil ekki kominn fr,i
sýslumanni, og sá dráttur hans er orsök til, að mulið enn þá er
ekki til lykta leitt. Fyrst eg 8t60 upp á annað borð, skal eg út af
því, er hinn h.íttvírt! forseti sagði um, hvort m.ílínu ætti að vísa

til mín, geta þess, að malíb hefir af hlutaðeigendum verið undir
mig borið, og þVÍ yrði að vísa Id ögun þeirra til hlutaðeiganda stjórn-
arherra, Eg hefi svar mitt til kærandanna her vie höndina, en ætla
þó ekki að lesa það upp. Eg skal einungis geta þess, ao 3 þíng-
sóknir í Dalasýslu snerust til hlýðni, og greiddu allt gjaldið til jafn-
aðarsjððsíns, þegar þeir heyrðu það leslð,

Halldór Jónsson: Hvort sem það nú er af misskilníngi eða
ekki, get eg ekki gefið atkvæði mitt fyrir þVÍ, a~ nefnd veröl kosin
í mál þetta. Eg hefi ekki heyrt kvartað yfir því, a~ Hvítarvörður-
inn hafi verið ónauðsynlegur, ekki yfir því, ao kostnaðurinn víð hann
hafi verio of h.ir, ekki yfir þVÍ, að Vesturamtinu hafi ekki burið al'>
borga hann, heldur eimíngis yfir því, a~ hann hafi verið lagður ,i
jaínaðarsjóðínn. Nú varð, ao mer finnst, amtmaðurinn annaðhvort

ao gjöra, ao jafna kostnaðinum öllum í einu á amtíð, og veit eg þá
ekki, hvort eptir öðru var betra að fara en lausafjártíundinni, eða
taka lán, sem síðar hefði orðið a~ jafna niður. þao er sjálfsagt bezt,
ao öll gjöld se svo :íhcoin með lögum, sem mest má verða ; en
þegar eg lít til klaðamalsins, veit eg þó ekki, hvort æskilegt væri,
að það væri lögakveðíð, hvab marga sklldínga mest mætti leggja á
hvert lausufjárhundrað til [afnaðarsjóðsíns ; og get eg tekið allt

Norður- og Austuramtið til vitnis Í þVÍ tilliti, þar vildu menn þ6
gefa alltað ]/12 fjárins til ao raða fram úr svo einstaklegu og áríð-
anda máli.

Indriði Gíslason: Eg vil að eins geta þess, með tilliti til þess sem
hinn 6. konúngkjörni þingmaður sagðí, að umkvörtunín væri við stjörn-
ina; hún er ekki við stjórnina, heldur víð þíngíð, og það beðib um, að
gæta þess, ao lögum verði ei beitt í landinu, sem ei eru rett og ekki
hefir áour verið lagt undir það, eða með öOJ'Um orðum að órettur

se ei "i~ hafður.
Arnljótur Ólafsson: Eg hefi skíllð mál þetta líkt og hinn

heiðraðí þíngmaður Norður-Múlasýslu ; umkvörtun þessi er öllu
fremur umkvörtun yfir lagaleysi eður yfir rðttanístandl voru, en yfir
aðgjörðum embættismannsins, og þínglð er beðið um að vaka yfir

því. að ei :le lagour skattur .í landsmenn fyrir lög fram. Þa~ er
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eðlllegt, að amtmenn fari því fram, sem verið hefir vaní formanna

þeirra, og leggi þann kostnað ;í nmtsbiia, er þeim virðíst nauðsyn-
legur; en hitt er eingu síður eðlilegt, og rg er sannfærður UI11, ali
einginn amtmaður er því mót.fallinn, að skýr lög se gefin, sem bæði

,áheM gjöldin, og til hvers eigi ali verja þeim. Umkvartanír yfir
því, að menn viti ei, til hvers fenu se varið, eru tíðar, og því nui
það vera þægilegt fyrir embættismanninn ali geta skýrt frá þVÍ, til
hvers fenu se varlð, Alþíngi á ei ali taka vili umkvörtunum
yfir einstökum embættismönnum, nema þær se lí því betri rökum
byggðar, en þetta mál, sem her ræðir um, er ei umkvörtun yfir ein-
stökum embættisrnannl, heldur yfir því, ali lagaboð vanti, og er
því almenns efnis, og því vil ag, að serstök nefnd verði kosin í máli~
og það verði með lögum akveðlð, hvað hátt hið hæsta jafnaðarsjóðs-
gjald megi vera, bæði til þess, a~ gjaldili verði lögékvecíð, og svo menn

viti það fyrir fram og geti blm sig undir það ; en eins og nú stendur
á, vlta menn ekki, fyrri en menn koma lí þínglð, hvað mikili menn
eiga a~ gjalda (Halldór Jónsson: það geingur þíngboðsseölll :i
undan þíngum). þó þingboðsseðill gá ngi fáum dögum áður, þá er
það lítil bót í m.ili, þVÍ 12 sk af hverju lausafjérhundrnðl ern eigi
teknir upp úr steinunum, enda fá sjaldan allir að sjá þingboðs-
seðíllnn, fyr en á þíng er korníð. Embættismönnunum má vera unihug-

að um, að eingin grunsemd geti fallið á embættisfærsln þeirra, og
því má með sanni segja, að mál þetta er eingu síður þeim í hag,
er toll heimta, en hinum, er toll gjalda. Auk þessa ern og enn þ:i
ás tæli ur fd þíngslns hálfu, ni'l nefnd öe kosin, svo það sýni, að það
vilji vernda þann rétt, sem það lí, ai'l einginn nýr skattur eður önn-

ur þegnskylda se lög~ lÍ ahnenníng, nema lagafrumvarp um það
efni se á'ður borið undir þínglð,

Guðmundur Brandsson: þó að þínginaður Borgflrðínga vilji,
og það mjög gó'ðgjarnlega, verja bænarskrána, þá er hún samt um-
kvörtun yfir einstökum embættismanni, og finnst mer því, a~ þessu
atrið! hennar verðí her ekki gauullu gefinn. Og hvað því víðvíkur,

að menn þurfi að vita fyrirfram, hvali þeir eigi að gjalda, svo menn
geti greitt það á manntalsþfnglnu, þá eru gjaldþegnar ekki ætíð vanir
ali lúka öllum gjöldum sínum þar, og sýslumenn eru margir svo mann-
úlilegir ali líða menn nokkuð um þau, en her er öi'lru máli að gegna,
þYÍ Vesturamtsbúar sumir hafa mótmælt að gjalda það, er á þ;l "ar
lagt, en ekki beðið um neina líðun. Menn segja, að unikvörtun

þessi Be almenn, og er þa~ merkilegt, því her í amtinu er einnig
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lagt mikið gjald :í menn til jafnaðarsjébsins, og hafa allir goldið men
fúsum "ilja, að því leyti mer er kunnugt; þao ern ekki heldur nein-
ir aðrir sjó'Oir til, sem bent verðí á ao grípa til, þegar þessu líkt
ber að höndum, og hvaðan eiga þ:í amtmennlrnlr ao f:í í þessi út-
gjöld? Ao öðru leyti virðist mer sem amtrndnnum með þessu móti
verði gert lægra undir höfði en hreppstjórum, því þeir mega
þó leggia aukaritsvar :í sveitarbúa sína eptir þörfum og loíngurn-
stæðum, og munu fá dæmi til, ail yfirvaldlð breyti þeim sfðar. Vest-
uramtsbtiar ætti einnig að gæta ao því, hvort þetta ekki kemur í
bága víð stefnu þeirra niburskurðarmanna í klábamdltnu. Læknínga-
mennirnir segja, að verðir se óþarfir, en það er auk niðurskurðarins
hio einasta meðal, sem niðurskurðarmennirnir vilja brúka. Mer finnst
það nú vera ösamkvæmnl ekki ao vilja borga þá verði, sem þeir þó
hafa álitio nauösynlega ; niðurskurðarmennlmír brjóta her sína eigin
reglu. Öðru malí skiptir það, með lögum ao rikveða , 11\'a'O h.ítt

jaínaðarsjöðsgjaldlb megi vera hæst, en samt held eg það nokkuð
valtan grundvöll til að byggja olim á; hitt skyldi það heldur vera,
hver gjöld ;í jáflla~ar"j6ounum ætti ao hvíla, enda þó þao kynni
ekki að verða und.mtekníngarlaust, og þ;í held eg ætti vel við, um
leið ao ákveða um stjórn og meOferJ allra opinberra sjó()a; en til
þess að þíngið gefi þessu atriði gaum, verður einhver þíngrnnður ao
koma fram með allra bænarskrrí þess efnis, er óski þessa yfir allt

landið, en bindi sig ekki dð Vesturamtlð eitt, en verði nú kosin
nefnd til ao íhuga bænarskrá þessa, eins og hún nú liggur fyrir, þá
get eg ekki gefið því meðmæli, nema með því sk ily r\'li , að nefndin

þ:i í áliti sínu taki til greina það sein eg nú hefi sagt.
Páll Sigurðsson: Bænarskráin kvartar yfir of miklu gjaldi til

jafnaðarsjéðsins, en þó gjaldið se nú hátt, CI' það eðlllegt "egna
kláðans ; allir eru á þVÍ, að verðir se mjög nauðsynlegir, en það
getur "el verið, að öllu þv], sem goldið hefir verlb, hafi verið sleingt
saman, svo all menn vissu ekki, hvað var til varða goldlð ; og mer
sýnist al'l þessu leyti nefnd ()þörf, en a\') svo miklu leyti sem nefnd-
in ætti að ákveða með lögum, hvað luitt hæsta jafnaðarsjóðsgjald
mætti vera.

Jón Hjallalín : þíngma'ður Borgfírðínga sagði, ao æskilegt væri
að binda allt með lögum, en ef það er gjört, gæti það kornið fyrir,
að amtmennirnir hefði ekkert fe til umráða, hvað sem á lægi; og
til þess þeir hafi það, verða þeir að hafa nokk 110 fríar hendur.
þao er líka aðgætanda, hvort gjnldlð til [afnaðarsjöðsíns ekki þli má
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ske mundi hækka, ef eitthvert hæsta álag ætti að ákveða; þVÍ það
sýndist mer náttúrlegt a~ amtmennirnir gjörðu, nl. a~ taka nokk-
uð dýpra í árinni til vara, þegar þeir eiga ao ákveða gjöldin til
jafnaðarsjóðsins fyrirfram. Amtmennirnir verba að hafa nokkuð
Mar hendur, en það er annað mál, að menn fái ao víta, til hvers
fenu er varið. Eg mæli þVÍ á m6ti nefnd, því ef því yrði fram-
geingt, sem bænarskráin fer fram á, þá legðist óþolanda band á
framkvæmdarvaldíð, sem er n6gu bundið.

Sveinn Skúlason: Eg vil sem minnst binda hendur á þeim
valdsmönnum, sem hafa framkvæmdarvaldið á hendi, þegar þeir láta
jafnt gánga yfir alla, þ6 .álögur þær, sem þeir leggja á ahnenníng,
verði stundum þýngri en stundum, einkum þegar um slík mál er
að ræða, sem varða velferð allra landsmanna, og þegar menn ,-ita,'
að allir amtsbúar eru samhuga og sammála um það málefni, er hin-
um níðurjafnaða kostnaði er varið til. Mer þykir líka mjög í~jár-
vero sú upp.ísninga þíngmanns Borgflrðfnga, að það væri fyrirfram
ákveNo með lögum, hve miklu gjaldi hæst og lægst mætti jafna nið-
ur á jafnaðarsjéði arntanna ; því eg er hræddur um, að það mundi
verða ofan lí, ao amtrnenn tæki þá ætíð híð hæsta gjald, er þeir
gæti heimtað, þangað til þeir væri búnir al) safna stórum sjóði, svo
ao þeir gæti haft fe til að grípa til í víðlögum. Kostnaðurinn,
sem risið hefir af fj,írklá~aIu<íIinu, og einkum Hvítarverðlnum, er all-
ir amtsbúar létu ser annt um ao settur væri, hefir verlð svo mikill
hin síðustu ár, og hefir lagzt svo fjarska þungt á á einu ári, og
þess vegna eru umkartanirnar fram komnar. þao hefði, ef til vill,
verið heppilegra, ef amtmaður hefði getao Ieingíð lán, er borgað yrði
smátt og smátt. Eg get ei annað en furðað mig á Því, a~ einginn
þingmanna hefir óskað ao heyra það skjal, sem konúngsfulltrúinn
kveðst hafa meðferðis, og sem hafðl svo mikil áhrif á suma hreppa
í Dalasýslu, ao þeir greiddu gjaldið, þVÍ mer þykir líklegt, að það
mundi skýra málið, og óska eg þess, ao konúngsfulltrúi vildi lesa
það upp fyrir þínginu.

Kontíngsfulltrúi: ~þao er mjög míkíð móti skapi mínu, að
leingja þingræðurnar i þessu máli. En vegna þess,' að einn hinna
heiðruðu þíngmanna hefir skorað lÍ mig, ao lesa upp fyrir þinginu
brðf það, er eg minntist á, vero eg um leið með sem fæstum orðum
að skýra nokkur atriði, án hverra innihald bréfsíns getur ekki orðið
skiljanlegt. Þegar eg hafði skýrt stj6rninni frá ráostöfnn þeirri, er
allir amtmennírnír ,ílitn nauðsynlega, nefníl. að vörður væri settur
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a'ð Y05tamerou mco Ihítá, felbt stjórnin ;Í þessa níe,sWfun, og leyf0i
þar hjá, ilO kostnaðurinn til þess mætti takast úr jafnaðarsjriöl Vest-
uramtslns. Í fyrra vor var amtsfundur haldinn í Stykkíshólml, og
voru í hann valdir 2 hinir beztu menn úr hverri sýslu amtsins.
þessi fundur samþykkti ekki eimingís Hvítarvörðínn, og þær r;í'ðstaf-
anir, er stó'ðu í sambandi víð hann, heldur lýsti fundurinn því yfir
í bænarskrá, er fundarmenn rituðu konúngi, ab þeir samþykkti vörð-
inn og kynui mer þakkir fyrir, a'ð hann hefðí verið settur, og töldu
þab víst, ab hefði þab ekki verið gjört, mundi ljrirkl.iðlnn þá hafa
verið orðinn út breiddur til mlkils hluta af Vcsturarntínu. _ þegar
mí varbkostnaðiun, er með öllu þar a() lútanda hljóp næstum því
til 4000 rd., skyldi grelða af jafnaðarsjéðuum, skorti fe til þess, og
bað eg því stjórnina um peníngal.in. þetta veitti stjornln með fjár-
aukalögum (Tillægsbevillingslov) 2\). des. 1857, og kvað þar að auki
,í, a\'l hín þetta með lagavöxtum skyldi verða borgað aptur að 2
árum liðnum af amtsbtium eða jafnaðarsjóði Vesturnmtsíns. Af því
eg af varðkostnaðinum gat borgað nokkuð yfir 1200 rd, úrio sem
leið af gjöldum þeim, er greiddust til amtsjafnaðnrsjóðslns í fyrra,
sem voru 10 sk. af hverju lausafj.írhundraðl, þurfti eg ekki ao taka
meira lán en rúma 2400 fll. Um þetta lán skrifaði eg stjórninni,
ao borgunarfrestur þess mætti eigi reiknast frá fjáraukalaganna da to,
heldur frá þeim tíma sumarið 1858, þegar Iánlð var tekið úr jarða-
bókarsjóðnum. Eg bað þar að auki um, að rentur af láninu mætti
niður falla, en l.inið sj.ilft borgast 'á 2 árum, nefni!. helmíngnr í :ír
og helmíngúr <Írio 1860, af því það væri amtsbúum of þúngt al'>
greíða Iánlð allt á einu ári, eins og <ÍkYeN\,)var í fj;íraukalögnnum.
Til þess nú að geta borgað þann helmíng lánsins, sem í ár átti að
greíðast, hefi eg í ár jafnað 12 sk. uíbur á hvert lausafjárhundrað
í Vesturamtlnu, því mer taldist svo, að með þessu gjaldi til sj6b::;-
ins mundu rúmir 1200 rd. í ár geta endurgoldizt af láninu, Eg
hafði þar hj,í í hyggju, 'vegna harbinda þeirra, sem upp á eru fall-
in, að biðja stjórnina nm, að hinn helmíngur lánsins mætti jafnast
niom á fleiri ál' til borgunar, svo ao eigi þyrfti þý ngrí álögur, sem
teljandi væri, á amtsbúa, en venjulegt er; hvað sem nú getur af
því orðið.

Sveinn Skúlason: Eg get ei betur seo, en að konúngsfulltrúi
hafi nú gjört svo fulla og góða grein fyrir aðgjörðum sínum, að eing-
in astæða se til að kvarta yfir þessari niðurjöfnun hans, og mæli eg
Því móti nefnd í malinu.
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Indriði Gíslason: Eg vil að eins minna lWIHíngsfulltrtta á það,
sem hann víst ekki ber á móti, að hann sagOi ii amtsfundinum, a\)
það bæri ei Vesturamtinu með réttu, að bera kostnuðinn af Hvítár-

verðinum. Viovíkjandi því, ao tíminn hafi verið orðinn of naumur til að
breyta jaínaðarsjdðsgjaldínu, þá getur það verið má ske rétt, en eg
er sannfærður um, að þíngið muni ekki vilja sleppa þeim retti sín-
um, að ei se á lagðir skattar án þíngsins samþykkis. þar sem þíng-
maður Gullbríngusýslu sagðí, að ei væri betra að gjalda eptir lög-
um en sanngjarnri niðurjöfnun, þil er það undarlegt, því með lögum
skal land byggja (Konúngsfulltrúi: en með ólögum eyða}; ef
exíkvera ætti þetta gjald, þá kann a\) koma í ljós, hvort þíngið, ef
þa\) fellir bænarskrrina, hefir gætt rettar síns, og hvað þar af leíðír,
og þá mun bezt sjást: hvað tollurinn hefir löglega verið á lagður.

Guðmundur Brandsson: þar þíngmaður Dalasýslu sagði, ao
eg hefði sagt, að eins gott væri a\) gjalda, þó eingin lög væri fyrir,
þrí mótmæli eg því, ao eg hafi það nokkurn tíma talað, og yorkenni
honum annars þetta minnisleysi, því það kemur víst ekki af öðru,
a\) hann ránghermir þetta svona, og því get eg skilið, al'! hann hafi
haft rett að mæla í því, sem hann á\)an kvartaði yfir.

Jón Sigurðsson fd 'I'andrasell: Mer er nú orðið óþarft að
standa upp eður tala frekar í þessu máli, því bæði hefir sá hátt-
virti 6. konúngkjörni þíngrnaður og sá heiðraði þingmaður úr Norð-
ur-þfngeyjarsýslu tekið flest allt það fram, er eg vildi hafa sagt, og
SYO hefir sá hæstvirti konúngsfulltrúi gjört þínginn SYO góða og
greinilega skýrslu, að það er líklegt, a\) það viti, hvað réttast el' að
afráða, Mer virðlet málið óþarft (- Forseti: Eg bil) þingmenn al)
gæta þess, ao malefníð er ekki einúngis kvörtun, heldur uppástúnga
um nýjar lagaákvarðanir eptírlelðis -). Eg þurfti mí ekki þessar-
ar útskýríngar við ; eg álít mállð óþarfa eins fyrir það, þó eg skoði
þuð í tvennu lagi, og fpr ekki út fyrir efnið, þó eg skýri frá, vegna
hvers að eg vil hrinda bænarskránni í báðum hennar atriðum. þao
fyrra er umkvörtun yfir þörfum og rettlrítum, skeðuni og framkomn-
um, aðgjörðum yflrvaldslns; þetta atriði þykir mer hvorki þarft ne til-
hly'Mlegt að alþíngi taki til nefndar. Hið annað atriði er, að her
eptir verði settar vissar reglur um það, hvað jafnaðarsjóðurinn megi
gjalda, og hefir fram korníð súuppástúnga, að víst takmark verbl sett,
hvaða gjald að árntíð megi í því skyni hæst leggja á lausafjárhundr-
uðln. þetta finnst mer nú líka mjög vanskilegt, og að þíngio ætti
mjög örðugt með að gjöra þá áætlun, svo ao amtmenn I?æti ekki allt
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eins farið í kríngum það. Ef gjald þetta væri til tekið h.ítt, getur
svo farið, að þeir í fullu laga leyfi legbi hátt gjald á menn, þó sjóð-
urinn hefðí litlar byrðar að bera. En væri mí gjahbtakmarld'O sett
liígt, yrðí hendur yfirvaldslns bundnar svo, a'O hann hefði ekkert til
a'O grípa og gæti ekkert Í ráðizt, þegar kann ske lífi'O lægi þó á,
og bráðan háska bæri a'O, sem strax þyrfti að gjalda varhuga við, svo
sem "ar með fjárkl:í'Oaútbrei'Osluna, og væri þá akvörðun þessi bet-
ur ógjör'O; því það er seint a'O byrgja brunninn, þá barnið er dottið
ofan í hann. þa'O hefði verið seint a'b setja vaktina við hana Hvítri,
hefði fyrst átt il'O spyrja. stjórnina í Danmörku, og þar næst tilkorn-
anda alþíngi, hvort þa.'O mætti "egna kostnaðarins. Eg held því, a'O
það ætti að hrinda bænarskránni allt eins Í þessu hennar síðara atriði,
og það færi ekkert betur fram, þó það væri tekið, heldur en a'Ohita
standa eins og er.

Forseti: Á'Our en umra-burnar fara leingra Í svona einstaklega
stefnu, eins og nú virðist fyrir flestum, finn eg mer skylt að vekja
athygli þínginanna a'O því, sem þegar er tekið fram af hinum heiðr-
aða þíngmanni Borgfirðínga, og nokkrum öðrum, a'O skjalið hefir til
meðferbar 2 serstök nðalatriði : annað er unikvörtun yfir, a'O of h:ítt
gjald hafi verið jafnað niður, hitt er almenns hænarsknirefnis, um að
þínglð bi'Oji um lagríakvarbanir lútandi að því, hver gjUld megi lenda á
jafuaðarsjóðl, og í þess notum jafna niður á alþýðu, eða með öðrum
orðum, að alþíngi vaki yfir, að eingin almenn gjöld se liigo á almenn-
ing, án þess þínginn gefist kostur á, að hafa þar af afskipti eða sam-
þykkja þau. þetta atríðið sj:i allir að er almennt og verulegt, og nefnd-
in, sem yrði kosin, gæti vel aðhyllzt það atriðið, en l;íti'O hitt liggja
milli hluta, ef henni svo sýndist. Og þó a'Onefndin kæmist a.'O þeirri
niðurstöðu að fylgja fram báðum atriðunuru, þá ætti þíngi'O kost á
að fella hið fyrra. atrlðíð, ef því þætti það réttara, þegar rnalið kæmi
til umræbu, Mer vírðist þVÍ ljóst, a'O þessi 2 ólíku atriði þurfi alls
eigi að standa í vegt fyrir nofndarkosníngu.

Halldór Jónsson: Hinn hríttvirti forseti t,ík af mer ómak; eg
vildi ao eins hafa leitt athygli þíngmanna a'ð því, a'ð í bænarskninni
eru fólgin 2 atriði, og no ræður sumra þíngmanna binda sig mest eða
eingaungu víð fyrra atriðið, nl. umkvörtun yfir aogjörollm h:íyfir-
valdsíns, aptur annara við hið síðara atriðlð, að ekki skuli mega.
leggja ný gjöld á almenníng án lagaboðs, er heimili þau. Um-
kvörtunina se eg nú ekki á rökum byggða, því m:íIi'O krafbi br;i'Ora
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a'ðgjiiroa. En nuí sko það mætti standast ao greiða atkvæði um
hvort atriðíð fyrir sig.

Arnliðiur Ólafsson: :Mer þótti vænt um a() heyra, að hinn hiítt-
virti forseti var lÍ sama máli og eg, að 2 atriðl væri í málinu, og að
umkvörtnnin var eigi yfir einstökum embættismannl, heldur unikvörtun
yfir or luín gjaldi; hitt atriOio er unikvörtun yfir því, a() vanti lög.
Eg get ei annað en álitio það æskilegt, ae akveðlð væri, hvað há
gjöldin til jafnaðarsjóðsins ætti að vera, og finnst mer, að alþíngi
ætti að raða því. Eg hefi reyndar eigi sagt, ao allar alögur væri

óHiglegar, sem ei væri ákveðnar að lögum, þótt eg annars ætli, ao
svo se; en til þess vil eg benda, hvernig fara muni, þegar vantar
lög, er ákveði, hvað miklar álögur megi á leggja. R,í()gjafinn skip-
ar, all gjaldið skuli heimta. Amtmenn skipa sýslumönnum að krefj-

ast þess. þeir, sem gjalda, færast undan og bera sig upp vlð amt-
mann, en amtmaður vísar til ráogjafans úrskurðar. Amtmaður vill
þ,í taka gjaldið lögtaki, en bóndi heimtar dóm yfir sig; en eptir
hverju á mí að dæma, þegar eingin lög eru? þetta ætti þínglð að
fyrirbyggja. Amtmenn hafa eingan lagarett til a() jafna niður álög-
um á menn, eins og hreppstjórar ankaútsvari, og því hafa þeir ekki

eins mikið vald, eins og hreppstjórar, að lögum, og er þeim þá gjört
lægra undir höfði. Hvers "egna vill' þíugið neita þeim um, a'b fá þetta

vald, og neita um nefnd í því máli, sem vill fá þeim þetta vald?
Kontíngsfulltrtíi sagði, að láni() væri eptir lögum, og skírskotaði til

fjárhagslaga Dana 1858; lanlð er veitt að lögum, það er satt, en
hitt el' eins satt, að lánið er eigi tekið að lögum; þíng Dana hefir
eingan rett til ao leggja álögur lÍ oss eður á jafnaðarsjéðlna í land-
inu, og amtmaður hefir eíngan lagarett til ao semja fyrir jafnabar-
sjóOina um lán til þess kostnaðar, sem eigi er heimilaour í lögum;
hann er og embættismaður stjórnarinnar, og því eru þess háttar
samningar hans víð þíng Dana eins og þeir væri gjöroir af stjórn-
inni sjálfri; það er hín, sem hún verður ao borga, en eigi "er, fyr
en nníllð hefir verið borið undir alþíngi. Eg tek þao enn fram, að
það væri þægilegt bæði fyrir þann, er heimtar gjaldið, og eins fyrir
þann, er geldur það, all hafa her lög fyrir ser. Þó er þab eigi ætlun
mín, a'b hvað eina se rígbundlð með lögum, heldur "ii eg, að ákve()jo
verðl með lögum, hversu hátt hið hæsta gjald til jafnaðarsjöðanua
megi vera, líkt og gjört var í Danmörku _með opnu bréfl 31. des.
1819. En hvernig sem menn "elta nú máli þessu fyrir ~er) Vá
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verður þó æfinlega abalumtalsefuið: vilja menn hafa lög í landi, ec-
ur vilja menn það eigi?

Guðmundur Brandsson: Viðvíkjandi því, sem þingmaður Borg-
firðínga sagði, ab arntrnönnum væri gjört lægra undir höfbí en hrepp-
stjórum, þá er það ei satt, því smtmenn hafa einmitt vald til ac
jafna niður gjaldinu til jafnaðarsjóðsins ; en menn verða vel all gæta
þess, ac ný lög, sem nú yrðí gjörc nm niðurjðfnunina, kæmi ei í
bága vic stjórnarskipunina, sem ei er enn um garð geingin, og vil
eg ekki hafa 1Í móti nefnd, ef hún gjörlr m1ÍlÍc almennt, og ser um,
ac þetta komi ei í bága síðar.

Indriði Gíslason: Þíngmacurinn úr Gullbríngusýelu sagði, ac
hreppstjórar hefði meira vald en nmtmenn ; hreppstjórana má þó klaga,
en fyrir hverjum ;Í ac klaga amtmennína ? ekki fyrir stjórninni, því
sá fer ei sekur af þínglnu, er sj:1lfur dæmir, heldur fyrir þínginu.
þar sem konúngsfulltrúi sagðí, ac amtsreikníngarnir stæði undir eins
skarpri og nákvæmri skoðun stjórnarinnar, eins og sýslurelkníngarnir
frá sýslumönnum, þlí mun nú sumum þykja það 1\111 ske þakkarvert.
ac fll ac sj ,í meðhöndlun fjárins með augum stjórnarinnar, en þó
þakkarverbara, ac sjá reikningana á amts- contoirinu, þótt þar ac
Iíkíndum yrð! þraungt, ef allir amtsbúar koma sama daginn; en mjög
er það samboðið ö'tlrum athdfnum þessarar álögu; en þakkarverðast
er þó, ac sjá þá II prenti. Eg get ei dulizt þess, ac eg vil votta
hinum háttvirta þíngmanni Borgfirðinga innilegar þakkír fyrir það, ac
hann hefir reynt ac halda sinni verndarhendi yfir heíðrí þíngsins og
rettindum í þessu máli, ac það yrði ser ei til minnkunar með því að
vísa þessari bænarskrá frá.

Ásgeir Einarsson: Af umræðum málsins hefi eg sannfærzt um
það, ac nefnd eigi ac kjósa í mrílið. I>ac er ekki heldur víst, ac
amtmanni se nokkur þága í því, ac nefnd ei se kosin, því mál
þetta er almennt, og nær ei ac eins til Vestnramtsíns, og finnst
mer það ósamkvæmní af þínginu, ef það ei vill kjósa nefnd, þar
sem það nýlega hefir sett nefnd í umkvörtunína úr Vestur-Skapta-
fellssýslu.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : þac atriði, sem fram kom í
tölu hins háttvirta þingmanns Borgfirðínga, ab veita amtmönnum nýtt
vald, ac hann segir, eins og hreppstjórum, til ac leggja aukaútsvar
,í alþýðu til jafnabarejdðsíns eptir efnahag eða kann ske vel-
þólmun, vlrðist mer ac vera ný uppástúnga, og ekki verða rædd á
þessuni fundi til ínngdngs, heldur verði þíngmaðurlnn a\') framleggja
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hana skriflega til [orseta, sem nýja uppastríngu, en bæuarskraln, sem
nú er undir umræðum, verði í dag ao fara sína Ieið fyrir henni.

Gísli Brynjúl(sson: þao kann vel ao vera, ao það, sem þíng-
maður BorgfirOínga og varaþfngrnaðurlnn úr Dalasýslu hafa sagt, se
vel meint; en hitt finnst mer heldur efasamt , hvort það se svo ií
rökum byggt. Eg fæ ekki seo, hvernig menn geta sagt, ao alþfngí,
með því mí 110 skjóta þessu máli frá ser, sleppi nokkurri vitund af
réttl sínum, þar sem ver þó allir vitum, ao þínglð því miður ekki
enn hefir nokkur umráð yfir fjárhag landsins, sem þetta IldI þó
auðsjrianlega á mjög svo skylt við. Hversu fús sem eg því æflnlega
skal vera iÍ no styðja það, að þíngib í þessu tilliti fái sem mestan
rett, og þao sem fyrst ao verða nuí, og þó ao eg einnig Illanna sízt
vilji hafa á móti því, sem mer ætíð hefir fundizt hlð eblilegnsta,
<10 landsmenn sj.ílfir ætíð hafi sem mesta hönd í bagga mco, þegar
um útsvör þeirra ræðir -, þtÍ get eg þó ei seo, til hvers það er, ao
vera mí að reyna til að berja þessa bænarskrá fram her ii þínginu,
mco því ao telja því trú um, að þao annars slepp! rettl sínum, sem
öldiingls ekki ;í hér við. þao er satt, no i bænarsknínni eru tvö
atriði, annað almenns efnis, en hitt, er þar er í fyrirrúminu, miklu
einstaklegra ; en af því atriM'6 um jafnaðarsjóðina yfir höfuo auðsjá-
all lega er mjög svo nákomið sveitastjórnar- og lundstjdrnarrnállnu,
sem þó víst síðar munu koma fyrir hel' á þínginu, þá se eg mí.
einga ástæðu til þess, sem stendur, ao setja serstaka nefnd um þetta.
atriði, því það kynni miklu fremur ao eins að verða góðum úrslitum
hinna málanna til trilmunar, ef menn fyrirfram byndi hendur sínar
um svo einstaka grein; og hvað fyrra atrlði bænasknírlnnar viðvíkur,
þá verour það þú, hvernig sem því svo er snúið, aldrei annað en
öþarfaumkvörtun yfir aðgjörðum embættísmanns, sem eg þó ei get
seo no hafi gjört annað en að eins skyldu sína í aðalmállnu, og se
eg því ei heldur nokkra rístæðu fyrir þínglð að taka slíkt til greina.
Eg vero því mi öldlíngi8 ao vera á móti því, no nefnd se sett um
þessa bænarskrá, en hitt er annað, ab eg skal ei hafa ,i móti, að
hið síðara atriOi hennar ;;e tekið til greina li sínum tíma.

Arnljðtu»: Ólafsson: Eg vil svara þíngmanni Skagfirðínga með
því að lesa. upp 4. gr. í tílskíp. 28. maí 1831.

Gísli Brynjúlfsson : Hér er ei verið að tala um ný lög, því það
vill einginn, ao alþíngi sleppi retti sínum, hvað þau snertir, heldur
er verið að tala um, hvernig amtmaður hafi beitt gömlum lögum, og
er eg þVÍ fastur ii því, all nefnd þurfi ei ao setja í þetta mál.
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Forseu : það er einmitt verið að tala um að f,í ný lög, er ,í-
kveðl, hver gjöld og hversu mikil upphæð þeirra gjalda megi hvíla
á jafnaðarsjóðnum.

Gísli Brynjúlfsson : J,í en her hafa ei verið gefin nokkur ný
lög, án aamþykkis alþíngís, og það er því, sem eg hefi svarað
þeim, er héldu, að alþíngi sleppti retti sínum, ef það nú ei tæki
þessa bænarskr-í til greinar.

Arnljótur Ólafsson: Hér er í stuttu nuíll mn það að gjöra,
hvort menn vilja fá lög, er áin" ebi, hvað h.itt gjaldið til jafnaðar-
sjóðanna eigi að vera, og í öðru tagi, hvort rðttur alþíngis, og eg
segi, réttur þjóðarinnar, sem á fulla heimtíng á, að henni se stjórn-

að eptir lögum, se eigi fótum troðinn, ef þegnskylda er heimt af al-
þýðu eptir ráðst1ifnn embættismanna einna, rín þess þau se akveðln
með nokkrum lögum.

Halldór Jónsson: Þegar eg stakk upp á, að skipta atriðunum
í bænarskrannt til atkvæðagreiðslu, gjörðl eg það elmingls af því,

að eg helt það mundi hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna , ef atkvæðin
væri greidd um bæbl atriðin í einu.

Ásgeir Einarsson: Bænarskráin er ekki svo flókin, að menn

þurfi all misskilja hana, og mætti" því verja betur tímanum, en að
brúka hann til að þrátta um það, hvað beðið se um, en mer þykir
það merkilegt af þínginu ao taka nýlega víð bænarskrá úr Vestur-
Skaptafellssýslu, sem var klögun yfir stiptamtmanni út af því, að hann
hafOi gjört rett, en vilja nú ei billja konúng um lög, svo ei verði
gjlirt rangt; en einginn getur sett nefndinni nein takmörk, því htin
ræður því sjálf, hvað hún gjörir; málið er yfirgripsmikið, og mer
getur ekki annað en þótt það undarlegt, að þíngfð vill skoða 3-4
sýslur svo sem einstaka menn.

Forseti: Vi'ðyíl,jandi því, sem stúngið hefir veríð upp á, að

skipta atriðum bænarskniarinnar í tvennt undir atkvæðagreiðslu til
nefndarkosníngar, þá get eg það ekkí upp á mitt elndæmí, allrasíst
,ín beinlínis kröfu frá flutníngsmanni, og þínglð hefir að mínu áliti
ci rett til þess, heldur verbur þíngið að kjósa nefnd til að yfirvega
alla bænarskr.ína, eins og hún nú er; en nefndin ræður sinni með-
ferð á málinu, og þíngið getur síðar með atkvæðum fellt eða sam-
þykkt þær uppásningur, sem nefndin gjörir.

Irulriði Gíslason: Þíngma'ður Skagfirbínga sagði, að ekki þyrfti
lög um það, sem á'ður væri lögákveðlð ; það er vel, ef hann getur
greitt úr þessari hen du, og sýnt þínginu gildandi lög, er heimili, að
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leggja megi Hvítárvarbar- og lækníngakostnaðínn á jafnaðarsjébí

Vesturamtsins.
Gísli Brynjúlfsson: Lögin eru nú þau, ab nmtmenn ákveðl

gjaldið til [afnaðarsjóbanna, eptir því sem nauðsyn þykir krefja, og
þarf eg því ei a~ greiða her úr neinni bendu. En hvað því vi~-
víkur, sem sagt hefir verið, a~ það væri ösamkvæmni fyrir þíngíð að

vísa mí þessari bænarskrá frá, en hafa þó á~ur sett serstaka nefnd
um líka bænarskrá frá Bkaptafellssyslu, þá verð eg að geta þess, að
eg er mer þó að minnsta kosti ekkí ósamþykkur í því tilliti, því
eg áleit þá líka réttast, ab vísa þeirri bænarskrá til þeirrar a~al-
nefndar, er setja á í kl.iðaméllnn. Tilgángurinn var og í raun og
veru annar með bænarskrá Skaptfellfnga en Vestan manna, er nú að
eins hafa á móti, a~ gjalda fyrir vörðinn úr amtssjöðí, þar sem hinir
einmitt óskuðu þess.

Jón Sigurðs$on frá Gautlöndum: Eg hafði ásett mer ab standa
ekki upp til að tala í þessu máli, því umræðurnar eru þegar orðnar
nógu langar, en það er eins og það ætli a~ verða nauðsynlegt, að
þíngtíNndin beri með ser, hverja skoðun hver einstakur þingmaður
hefir á þessu máli. Eg skildi þessa urnkvörtun, eða hvað hún heit-
ir, SYO, strax sem hún var lesin upp, a~ það væri tvö atrlbi í henni,
sem þíngíð ætti að taka til greina; hið fyrra er unikvörtun eða klög-
un yfir aðgjörðum amtmannsins í Vesturnmtinu vlðvíkjandl jafnaðar-
sjóðsgjaldinn í nefndu amti. Hið síðara atriði er ósk eða áskoran

VestfirMnga til þíngsins um það, að það riti konúngi bænarskra, sem
fari fram á, a~ eingir nýir skattar eða alögur verði lagðar á .ín sam-
þykkis þíngsins. Hvað fyrra atriðinu viðvíkur, þá er mer orðið ljóst,
bæði af skýrslu hins hæstvirta konúngsfulltrúa og ræðum sumra þing-
manna í dag, að amtmaðurlnn í Vesturamtínu hefir alls ekki gjört
arntsbrium rángt til, og ab það því er þýMngarlaust, a'b þíngið taki
þessa umkvörtun til greina, og leíðír ekki til annars, en þíngið slítur
kröptum sínum og eyðir tímanum til einkis. Aptur á mót virðíst
mer seinna atríðíb til greina takanda. Eg vil því helzt halla mer að
uppástúngu þíngmannsins IÍr Norður-Múlasýslu, og óska þess, að um-
kvörtuninni verðl skipt í sundur, ef .þa'b er leyfilegt, til atkvæða, því
annars kostar neyðíst eg til að greiða atkvæði móti nefndarkosníng
í máli þessu yfir höfuð,

Petur Petursson: Eg er líka á því, að her se um 2 ósamkynja
atriði að ræða, og finnst mer vert að skýra það og taka fram, og heyri
eg fleiri eru sömu meiníngar; vil eg því skjóta til forseta, hvort ei

201



se tiltækilegt, að láta greiða atkvæði um hvort fyrir sig; því ekki er
ólíklegt, a~ margir se með sföara atríðínu, sem eru hinu mótfallnir,

og því sæti, ef um allt ætti að greiba atkvæði í einu, en það þarf
;J~ taka það fram, dYO eigi verði mlsskílníngur.

Ólafur Jónsson: Væri þá eigi betra, að einhver þingmaður,
sem er með nefnd, gjörði almennari og yfirgripsmeiri uppástringu um

2. atriðið ?
ArnlJótur Ólafsson: Þa~ má segja um mál þetta, a~ opt verður

mikill eldur af litlum neista. Nú eru sumir á því að fella málið,
af því þíngmanninum úr Húnavatnssýslu geðjast eigi ab 1. atríðinu ;
það er ólögulegt og enda ótilhlýðilegt a'ð vilja hluta bænarskrána í
sundur. þa'ð er eins og menn hafi eigi það traust til nefndar, a~ hún
muni haga gjörðuni sínum SYO þínginu særní. Eg get ekki annað
sagt, en ab mer finnst það ástæðulaust, a'ð hrinda bænarskránni "egna
fyrra atriðísíns, og það er óskipulegt a'ð hluta hana í sundur og
hrinda 1. atribinu, eins og forseti mun vib kannast, og er því réttast
að taka bæði atriðin. Eg vil og benda þínginu til þess, hversu ó-
samkvæmt það yrðí sjálfu ser, ef það felldi þessa bænarskrá, af því
að í henni er uuikvörtun yfir gjörðum amtmannsins í Vesturumdæm-

inu, þar sem umkvörtuninni yfir stiptamtmanninum er gefinn gaumur
af þínginu; eg :ílít rðttast ab gjöra háðum þessum amtmönnum jafnt
undir höfbl, og ætla eg amtmaðurinu í Vesturamtinu muni eigi kunna
mig þess, að eg set hann vi'ð hllbina á stíptamtmanninum sjálfum.

Halldór Jónsson: Þíngma'ður Borgfir'ðínga má eigi gjöra nein-
um gjörsakir fyrir hlutdrægni í ræðum og atkvæðagreiðslu.

Arnljótur Ólafsson: Þa~ vil eg heldur eigi gjöra.
Petur Petursson: þa'ð er korníð undir flutníngsmanni, hvort

greiða skuli atkvæði um bænarskrana í tvennu lagi eða eigi; hafi
hann ekkert á móti því, getur einginn annar haft á móti því.

Páll Sigurðsson: Nefndin hefir frjálsar hendur, hvaða stefnu
hún tekur, og er bezt að fela henni það, og þyki annað atriOi~ þess
vert, er gjörlegt að setja nefnd í málið, þó hitt líki miður; hún get-
ur þ,i geingi~ fram hjá því.

Gísli Brynjúlfsson : Mer þykir vænt, að þingmaður Borgfírð-
ínga vakti máls lí því, að ólöglegt mundi a~ skipta bænarskránní,
því eg vona það verði þá einmitt því fremur til þess, a'ð hrin verði
alveg felld í heilu lagi. pa'ð er ekki þar fyrir lokum fyrir skotíb, a'ó
það atriðið í henni, sem notanda er, megi eins síðar koma fram,
og se eg þar mennina til að sjli um ab SYO verðí ; því, eptir því
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sem umræður hafa farið her í dag, held eg það se eingum skyldara
en þeim þíngmönnum Borgfirðínga og úr Dalasýslu, að annast þetta,
með því a~ gera það atri~i~ að sinni uppasningu í annað skipti.
En hvað því vlðvíkur, a~ mönnum hafa veríð gerðar gersakir um
atkvæðagreiðslu, þá má þa~ síðar sjást, þegar nm mikilvægari mál-
efni ræðir en þetta, hver í raun og vern er hlutdrægastur og Ís-
lendíngum hollaetur.

Indriði Gíslawn: Menn kvarta um þekkíngarleysi á Því, til hvers
Rjóounum se varið, og menn þekkja eigi lagaboð, er leyfi, a~ Hvítár-
varðarkostnaðurinn se greiddur úr jafnaðarsjóðnum. Þa~ er því und-
arlegt, að vilja kljúfa bænarskrána í sundur, þar sem einmitt fyrri
hluti hennar skýrir frá, hvers vegna menn ekki vilji, að smtmenn
leggi án laga lí jafnaðarsjdðína, því líklega ætti menn heldur að
vilja greiða eptir lögbobríurn hætti, en sundurleitum geðþétta yfir-
valdannn.

Guðmundur Brandsson: Þa~ er kátlegt, hvernig menn stagl-
ast lí því sama; eg t6k það skýrt fram á~an, að eg væri ekki li
móti nefnd, ef álit hennar hnigi að því, að fá lagaboð um meðferð
allra sjóba á landinu, og það er með því eina skilyrði, a~ eg vil
hana. Hvað það snertir, að þfngrnaður Dalasýslu sagði, að amt-
menn breyti stundum niðurjöfnun hreppstjóra, en það gjöra þeir að
eins þegar Innbyrðis ójöfnuonr þykir vera :i lítsvari einstakra manna
í sama hreppi, annars gjöra þeir það ekki og hafa ekkert vald til þess
ella; meira að segja, öll góo og gætin yfirvöld varast þetta í leingstu
lög; en veit þíngmaðurlnn til, að yflrvaldíð hafi nokkurn 'tíma
lækkað eöa hækkað hreppsritsvaríð í heild sinni? því það eitt gæti
má ske orðíð til samanburðar víð það, sem nú er verið um að tala.

Indriði Gíslason: Víbvíkjandí því, sem þingmaðurinn úr Gull-
bríngusýslu sagbí um jöfnuðlnn, þá var þa~ vel á minnzt; því sumir hafa
í Vesturamtinn goldið 6 sk., aðrir 12 sk., og í þingboðsseðlum Mýra-
sýslu munu hafa staðið 16 sk.

Arnlj6tur Ólafsson: Eg skal svara þíngmanni Gullbríngu-
sýslu því, að eg skildi þab, eins og hann nú gat um, a~ lagaboðið
skyldi ná til hinna amtanna líka, enda er það sjálfsagt, a~ þegar
heMo er um almennt lagaboð, þá hlýtur það að taka yfir land allt,
en gilda eigi fyrir Vesturarntíð eingaungu.

Konúngsfulltrúi: Eg Ve1'~ að bera á móti þVJ sem öldúngis
ösönnu, sem þíngmaðnrinn frá Dalasýslu sagði, að 16 sk. heiði verið
lagðir II lausafjárhundrablð í Mýrasýslu, eða greiddir af því.
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Eg hefi, eins og eðlilegt og vanalegt hefir verið, lagt jafnt gjald ;i
lausafjártíundina í öllu amtinu. A~ sumir amtsbriar nú borga 12 sk.,
eins og eg hefi ;íheN~, en sumir 6 sk., það er ekki mer að kenna,
heldur þíngmanninum úr Dalasýslu og Iylgjurum hans; en hvort slík
óregla og óstjórn getur leingi staðizt, það vil eg fela þíngmönnum
sjálfum at dæma um.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg sem þíngmaður Mýrasýslu
get gjört grein fyrir þvf, a~ þar í sýslu "ar á næstliðnu vori hvorki
krafizt ne tekið hærra jafnaðarsjóðsgjald, en 12 sk. af hundraði,
En saga SIÍ, er þíngmaður Dalasýslu hefir fram fært, um 16 sk.
gjaldið þar, mun vera byggð á þeirri vdltu ástæðu, a~ í þmgsboðs-
seOlinum stóo (ao minnsta kosti þeim, sem- mer tilheyrOi að sjá),
að jafna'ðar~j60sgjaldio mundi verða 16 sk. af hundraði. Strax og
sýslumaður heit þfng við bændur, var það hans fyrsta að skýra þeim,
a~ þetta gjald va-ri lægra, því hann hefði ekki verlö búinn að fá
vissa ákvörðun frá amtrnanni, þ;í hann hefði gefið út þíngsboðs-
seðlana, Einginn maður fann ao því, þó hann í fyrstu tæki munn-
inn fullan með þetta gjald, því bæði hann og þeir munu hafa
vitað, ao þörf og ristæða var nóg, og kann ske ekki hentugra síðar,
en þ6 strax hef'bi verið lagðlr 16 sk. ;i hvert hundrað.

Forseti: Eg álít þ,i ínngringsumræbu þessari lokið, en fyrst
fintníng,;maonr bænarskr.iarinnar ekki hefir viljað fallast á það, sem
nokkrir þíngmenn hara farið fram á, að kljúfa atríðl bænarskr.inrinn-
ar til atkvæðagreiðslu, verður að greiða atkvæði nm, hvort fela skuli
bænarskrána, eins og hún er, sðrstakrí nefnd til meðferðar,

Var síðan gelngíð til atkvæða og bænarskráin felld freí nefndar-

kosningu með 14 atkvæðum mát 8.
Arnljótur Ólafsson: þao er þá fellt, a~ kjósa skuli serstaka

nefnd í malíð, en þá er eptir að greio:l atkvæbí um, hvort "ísa skuli
því til nefndarinnar um umkvdrtunina úr Vestur-Skaptafellssýslu, eins
og hinn 6. konúngkjörni þfngmabur stakk upp á.

Forseti: Eg verð reyndar að álíta, a~ þetta spursmril standi enn
opið til atkvæðagreiðslu, þar sem hinn heiðraðí 6. komíngkjörní þíng-
maður hreifOi uppristringu nm þetta í upphafi umræðauna um þetta mál.

Jón Hjaltalín : Þíngmaðurlnn hefir misskilið mig, það var ekki
meinfng mín, en eg brá því upp í spaugi.

Forseti: Eg verð þá að álíta, að þetta spursmál geti ekki
komið til atkvæða héðan af, úr því s,í, sem hreífði þessu, vill nú
eigi kannast við það sem beina uppástúngu.
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Ásgeir Einarsson: Er það leyfilegt eptir 59. gr. alþíngistil-
skipunarlnnar, að þíngmenn gjöri uppástungur í spaugi?

Forseti: t)að eru eptir 2 uppástúngur, er ætti að koma til um-
ræðu í dag eptir dagskránni; er önnur uppástringa þíngmannsins úr
Gullbríngusýelu áhrærandi alþíngletíðlndin, og þó þa~ kunni að vera

efasamt, hvort í hana þurfi að kjósa nefnd, þ1i uggir mig samt, að
út af henni muni splnnast all-langar umræður, og af því mí er orðið
á liðið, IÍlít eg varlegra uð fresta þessum 2 uppastungum til næsta
fundar, en hlaupa yfir þær nú; og kemur þá þar næst samkvæmt
dagskránni til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu nefndarálit um hið
konúnglega frumvarp viðvíkjandi breytíngu á tilskipun 28. marz
1855 um sunnu- og helgidagahaldið ; eg hefi látið prenta atkvæða-
skrána, og vona, að hún liggi fyrir hverjum þíngmanni. Framsögu-
maður er hinn hát.t\"Írti varaforseti.

At k v æ ð a s k r a
í málinu um

konunglegt frumvarp til opins bréfs viðvíkjandi breytíngu á tilsk,
28. marz 18,i5 um sunnu- og helgidagahald á Íslandi.

1. Breytíngaratkvæði H. Kr. Friðrtkssonar :
að þíngíð biðji um, að lóggildíngu þessa frumvarps verði frestað

fyrst um sinn.
2. Breytíngararkvæðí Benedikts Þórðarsonar:

Sunnudagar og aðrir helgir dagar eiga helgir að vera frá morgni
til kvelds, og því skulu þau störf, skernmtanir og önnur fyrir-
tæki, sem eptir tílsk. 28. marz 1855 eigi eru leyfileg á sunnu-
og helgidögum fyr en eptir miðaptan, mega her eptir eigi held-
ur fram fara hinn tímann, sem eptir er til levelds á þessum
dögum. þó eru nauðsynjaverk her undanþegin, samkvæmt hin-
um nákvæmar! ákvörðunum í teðri tilskipun.

3. Frumvarp stjórnarinnar (Nefndin):
þau störf, skemmtanir og önnur fyrirtæki, sem eptir tilskipun
28. marz 1855 eru eigi leyfileg á sunnu- og helgidögum fyr en
eptir míbaptan, mega her eptir eigi heldur fram fara hinn tím-
ann, sem eptir er til kvelds á þessum dögum.

4. Varaatkvæði H. Kr~ Friðrikssonar:
Að tilsk. 28. marz 1855 standi óbreytt fyrir Reykjavík og aðra
kaupstaði á Íslandi.
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5. Viðaukaatkvæbi Guðmundar Bromdssonar :
ab vlð endann lí grein frumvarpsins verði bætt:
,)þó skal verzlun á þessum tíma vera leyfileg í öllum kaup-
stöðum".
Framsögumaður (Petur Petursson): Eg vil ei vera lángerður

um breytíngnratkvæði og viðaukaatkvæði þau, er kornið var fram
með við undírbriníngsumræðu málsins, þar mótbárum þeim, sem hefir
verið korníð fram rueð á móti frumvarpi stjórnarinnar, mun hafa
verið hrundið þa, og vi! eg því ekki tala meira þar um, þ.ingað til
menn koma fram með nýjar röksemdir ii móti stjórnarfrumvarpinu,
aðrar en þær, el' komu í ljós vlð undlrbúníngsumræðuna. En þar
e~ eg se, ao þingmaður Reykvíkinga er ei viðstaddur, svo að hann
getur ei varið atkvæbí sín eba, ef til vill, er fallinn fd þeim, vil eg
þó tala lítio eitt um hvert breytíngaratkvæðl fyrir sig. Vic"í\,jandi
breytíngaratkvæöl þíngmanns Reykvíkfnga undir tölulíb 1., um aa
löggildíng frumvarpsins verðí frestað fyrst um sinn, þá er óþarft a'O
eyða orðum um þnð, því ef þíngtð geingi inn á það, þá væri það
hið sama og ao ónýta allt m.ilið. þar næst kemur breytíngaratkvæðí
eins mcbnelndarmannslus undir tölulið 2., og er það Iíkrar meiníng-
ar og frumvarpsgrelnln. Ilpp.ístúngumaður hefir viljað skýra málið
betur, en endirinn á breytíngaratkvæ'ði hans gjörir það óhafanda,
þetta nefnil. »þó eru nauðsynjaverk her undanþegin samkvæmt hin-
um nákvæmari akvdrðunuui í teori tilskipun". þvi þau verk, sem
talað er um i teori tilskipun, eru ónauðsynja'verk, og væri það þó
hálfhlægi!egt ao orða lagaboðið þannig, ao ónauðsynjaverk se bönnuð
allan daginn, en þó skuli nauðsynjaverk vera þar fni undanskilin.
þar næst kemur varaatkvæði þingmanns Reykvíkínga, um að tilsk.
28. marz 1855 standi óbreytt fyrir Reykjavík og aðra kaupstuði á
Íslandi, og loksins viðaukaatkvæði þíngmannsins úr Gullbringusýslu,
um a'ð verzhiu skuli vera leyfb eptir Id. 6 í kaupstöðum öllum, og
eru þau bæbl líks eðlis, Af ástæðum stjórnarinnar fyrir frum-
varpinu hafa menn seo, ab henni þótti ötllhlýbllegt, ab gefa það laga-
boð, sem ekki væri almennt og næði yfir allt landið. Ef menn
nú fallast ,í breytíngaratkvæðl þessi, er það þess "egna sama og a'ð
fella allt Irumvarpið. Ao svo mæltu vil eg ekki fara her um fleiri
orðum að sinni, en fel þínginu að skera úr þessu máli sem bezt
með atkvæðagreíðslu sinni.

Halldór Jónsson: Eg álít ekki nauðsynlegt a~ tala móti breyt-
íngaratkvæðunum í þessu máli. Ilínn háttvírti framsögumaður hefir
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sýnt fram á, vegna hvers breytíngaratkvæðí þíngmannsins úr Barða-

strandarsýslu, eins og það er orðað, se óhafanda. Eg skal að :eins
bæta því við, að í því er líka malvílla, sem gjörir það ébnikanlegt.

Eg tek þetta fram einúngis þess vegna, að það er það eina af breyt-
íngaratkvæðunum, sem rg hefði getað abhyllzt, hefði mer fundízt það

hafa nokkra yfirburði yfir frumvarpið, en það er nú að meiníng

minni þvert á mótt
Þórður Jónassen : Eg vil leyfa mer her að gjöra þlí athuga-

semd, að mer þætti það umvarðanda, að það kæmi fram í umræð-
unum, hvenær sunnudagshelgin byrjaði og endaði, þVÍ eg er hrædd-
ur um, að lít af þessu atriði geti síðar risið ágreiningur, ef þetta er
ekki tekið fram öðruvfsl en svo, að sunnudagurinn eigi að vera
helgur frli morgni til kvelds, eins og stendur í breytíngaratkvæðinu

minna hlutans, og "til kvelds" í uppástringu nefndarinnar.
6lafur Jónsson: Af þíngtíðindunum hefi eg seð, að nm þetta

mál hefir á síbasta þíngi veriO ágreiníngur meðal þingmanna. Hefði
eg þá verið á þfngí, mundi eg ei hafa verið með neinni breytíngu
:í tilskipuninni, því eg hefi ei orNI'l var við neina óiÍnægju í mínu
lIeraOi með hana; og þó níl að frumvarp þetta yrði lögleitt, þá mun
það litla verkun hafa lí guðrækni manna. En úr því að þíngíð
1857 ba\') um þessa breytíngu lí tilskipuninni, þii finnst mér þal'J vera
réttast gjört af þínginu nú að samþykkja frumvarpið, eins og það
er frá hendi stjórnarinnar, og mun eg gefa því atkvæði mitt, því
það væri hin mesta ésamkværnnl, þar sem þíngið 1857 bað um

breytínguna, og hana eins lagaða, eins og hún nú kemur fd stjórn-
inni, ef það mí ekki vildi aðhyllast frumvarpið. Ekki get eg held-
ur feIlt mig \'ið þau breytingar- og vlðaukaatkvæöl, sem fram ern
komin, og virðist þíngið ei geti tekið þau til greina.

Magnús Andrisson : Eg tók eigi til máls við undirbúníngs-
umræðu þessa máls, en af þeim, sem töluðu, voru sumir með frum-
varpi stjórnarinnar, sumir á móti því, en af umræðunum hefir mein-
íng mín ei breytzt, en mín meining er sú, að þíngið eigi að fallast
á frumvarpið, eins og það er kornið frá hendi stjórnarinnar og eins
og nefndin fer fram á, því eins og eg sagði á síðasta þingi, hefi
eg í minni sýslu heyrt umkvartanír yfir þrí, að menn skyldi hafa
farið að stytta helgidaglnn, og því vil eg styðja frumvarpið, en get
ei fellt mig við breytíngaratkvæðín ; því ekki get eg álitið rett, að
breyta lögunum fyrir Reykjavík, því mer finnst hún geta verið undir
sömu lögum og allt Iandíð í þessu efni, og það því fremur, sem
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kaupmenn í Reykjavík hafa tekið sig saman um þab, a~ ljúka ei
upp búðum sínum á sunnudögum, og þó Reykjavíkurbiiar ekki gæti
skemmt ser á sunnudögum, þá held eg þeir geti tekið ser annan
dag til að skemmta ser á. Vil eg svo ekki fara fleirum orðum her
um, an ætla að gefa frumvarpi stjórnarinnar atkvæði mitt,

Framsögumaður : Hinn heiðraði 1. konúngkjörni þíngmabur
talaði um, að orðatíltækið kveld væri nokkuð 6ákve~i~, og taldi það
uppástúngu nefndarinnar. En þetta orð er einmitt haft í frumvarpi
stjórnarinnar, sem nefndin hefir haldið óbreyttu. En a~ öbru leyti
hefir ekkert breytíngaratkvæði um þetta orð kornið fram við undir-
búníngsumræðuua.

Jón Hjaltalín: Mer finnst það alveg nauðsynlegt, að það se
nákvæmar til orða teklb og sagt, hvenær kveldið eigi að alítast
byrjað, því annars verður kveldið mjög rníshíngt, þar sem þao er
nær því ekkert á sumrum, en mjög langt :í vetrum, þegar það er
korníð kl. 3 -4, og þá getur rnabur eptir frumvarpinu fario ao gjöra
hvað helzt sem maður vill, og þVÍ er alveg nauðsynlegt ab tiltaka
nákvæmlega, hve nær held se "komið.

Konúngsfulltrúi: Eg held, að orðatiltækin "til kvelds" se nögu
nákvæm, og verbí eingum misskilningi undirorpin, því lagabobíð mið-

ar til a~ leingja helgina fni miðjum aptní allan daginn til enda. A~
öðru leyti skal eg geta þess, að Iöggjafarínnar tilgángur er að fyrir-
byggja öll þau störf utan húss, sem annaðhvort eru hneykslanleg að
taka fyrir á sunnudögum, eða sem lÍ einhvern hátt trufla gubræknís-
æfíngar manna; en þar á mót ætlast löggjöfin ekki til, að skygnzt
Be smásmuglega inn í híbýli manna og aögætt, hvort nokkur tekur
ser eitt eða annað smávegis verk í hönd lÍ kveldvökum á vetrartúna.

Framsögumaður: Eg vil að eins bæta því við það, sem hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi sagði, a~ ef hinn háttvirti 6. konúngkjörni
þingmaður hefði lesið frumvarpið, þá hefði hann seo, ao rétt á und-
an er talað um mibaptan, og að það þess vegna er ómögulegt þar
af að villast á nóni, og þ6 hann vegna embættisanna ekki kunni ao
hafa tíma til a~ lesa laung og yfirgripsmildl mál, ætti hann þó að
geta Ieíngið tíma til ao lesa þau frumvörp, sem eru eins stutt og
þetta.

Arnljótur 6lafsson: Mih finnst ekki, ab her geti komíð til
greina nema annað breytíngaratkvæðið, þa~ sem er undir tölulíð 2.
Eg vil gjöra mer það a~ reglu, að breyta lagafrumvörpum sem
minnst í öllum smágreinum , og því "ii eg leiða fram hjá mer,
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a~ lei~retta stílinn í frumvörpum stj6rnarinnar, eins og mer þykir
aptur á mót 6laglegt og jafnvel évíðurkvæmílegt, að stjórnin leið-
retti stílinn á því, er fni þínginu kemur, eins og hún þ6 mun
hafa leyft ser. A~ eg þá snúi mer að breytíngaratkvæbínu undir
tölulíð 2, þá virðíst mer æskilegast, þegar til atkvæðagrelðsln kem-
ur, að því væri skipt í tvennt, þannig að fyrri parturinn væri frá
upphafi og að : "þó eru nauðsynjaverk her undanþegin", o. s. frv.,
og yrðl þá endirinn þar á eptir sfðarl parturinn, því vera kynni, ab
menn fellist á fyrri partinn, þ6 menn ekki fallist á síðarí partinn,
ef þannig er skipt, en a~ menn felli allt breytíngaratkvæðíð vegna
endans, ef greidd eru atkvæðí um allt breytíngaratkvæðið í einu.
Upphaf breytfngaratkvæðlslns felli eg mig betur við en ,'i~ frum-
varpið, því mer finnst rattara ogsamkvæmara réttu lagamáli, að a\')-
alfyrirskipun lagaboðeina se tekin fram með skipandi orðum (positivt)
en eigi neitandi (negativt); en í breytíngaratkvæðínu er það tekið
positivt fram, að allir sunnudagar og aðrir helgir dagar eigi að vera
helgir frá morgni til kvelds, en aptur negatívt í frumvarpinu. En
hvað stílinn snertir, þá má lagfæra hann með litlum orðabreytíng-
um, sem þíngið hefir verið vant að leyfa ser og því mun geta leyft
ser enn, og það er með því að fella orðíð "mega(( úr, því þá verð-
ur rett mál; se þessi orðabreyting gjör~; mun eg gefa fyrri hluta
hreytíngaratkvæðíslns undir tölulíð 2 atkvæði mitt.

Guðmundur Brandsson: Þegar mál þetta var rætt hOr á?!ur
á þíngi 1853, voru lángar umræður um það, og þa?! svo, a~ eingar
voru þá leingri um nokkurt mál, og eg held, að þfngíð hafi þá ætlað
ab skilja svo við það, að því þyrfti ekki ab breyta í brað, en reynslan
hefir sýnt, a~ það hefir þ6 ekki verið n6gu vel rætt, því strax 1855
komu umkvartanír ofan úr sveitum, sem aptur voru ítrekabar 1857,
hverjum að þíngíð þá einnig veitti meðmæli sín, en þessar umkvart-
anir eru nokkuð skrítnar, þar sem fulltrúum úr sömu sýslu ei ber alls
kostar saman. Fulltrúinn úr Húnavatnssýslu, sem var ber á þínginu
1857, talaðí um umkvartanir, er hann hefðí heyrt í sýslu sinni, út af
því hvað sunnudagshelgin væri stutt, en fulltrúi nn þaðan, sá sem
nú er á þínginu, sagðist eingar hafa heyrt. Fulltrúi Árnesínga
kveðst og hafa heyrt umkvartan ir í sinni sýólu, en eg hefi talað vib
menn úr sýslunni, sem 'eingar hafa heyrt, svo Dler finnst, að líti~ se
á þessu ab byggja, því það getur sannast her sem optar, að "svo
er margt slnníð, sem maðurinn er", Mer dettur það í hug, sem einn
merkur þíngmaður sagðí einu sinni her á þínglnu, sem nú er horfinn
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úr okkar rö~; hann sagbl, að fulltrúar þjóðarinnar væri ei komnir
híngað á þíngi~ til þess að smjaðra fyrir hverri bænarskrá, sem
þangað væri kastað, heldur til a~ skoða nuilln hlutdrægnielaust og
fylgja þeim fram eptir eigin sannfæríngu sinni. Eg hefi einnig
ætíð skoðað kristilegt frelsi þannig, a'b ekki eigi a'b rígbinda það með
lögum. Kristur sagðí sjálfur: "eru eigi 12 stundir í deginum (t? og
þar hann ei áleit daginn leingri, er þá nokkur þörf á að leingja hann
eða eru ekki 12 stundir frá miðjum morgni til míðaptans? Menn hafa
sagt, a~ þíngíð geingi í sjálft sig, ef það ekki samþykkti frumvarp stjérn-
árinnar, en eg segi: Nei, þíngíð 1857 bað stjórnina um, að lagt yrbl
fyrir þetta þíng nýtt frumvarp, sem til búið væri í landinu sjálfu;
þetta hefir stjórnin ekki gjört, heldur hefir hún búi'b sjálf til frum-
varp eptir þeim uppástúngum til breytíngar, sem þíngi'b gjörN sam-
kvæmt umkvörtunum þeim, er þ,i komu til þíngslns, og þfngtð sýndi
þVÍ einga 6samkvæmnií því, þó þa~ nú felldi þetta frumvarp, þar þa'b
ei er komið híngað samkvæmt uppéstúngum þess 1857. heldur sýnir
það miklu meiri ésamkvæmnl, ef það nú skyldi fallast á það. Á með-
an gömlu helgidagalögin voru í gildi, kvörtuðu menn yfir þeim og
sögðu, að þeim yr'bi ei hlýtt sökum strángleika. Breytíng var gjör'b
á þeim, og á hana feUnst allir. Frumvarp stjórnarinnar vildi hafa
sunnudaginn helgan til kl. 4, en þfngíð til kl. 6, og sýndist það nægi-
legt, þar tilgángur lagaboðsins er einkum sá, a~ trufla ei guðrækni
manna í kirkjum og helmahtisum ; því hin útvortls lög geta a~ eins girt
fyrir útvortis hneyksli, en geta ei ná~ til þess, sem innvortis er; og eg vil
spyrja, hvað nú se áunnlð með 2. gr., er leyfir ýmsar undantekngíngar
frá aðalreglu þeirri, sem til er tekin í fyrstu grein; verður nú beindur
vegur til að fara í kringum tilskipunina meir en á'bur, því síðan hún
kom út, hefir margur frestað nauðsynjastörfum sínum þangað til eptir
mlbaptan, en nú mun reynslan sýna það, hvort menn ekki muni taka
nau'bsynjastörfin í rýmri skllníngl en á~ur. Eg vil ei fagna nú
þegar yfir ávöxtum af þessari breytíngu, reynslan mun sjálf syna,
hverjir þeir verba og hvort þeir verða betri, en eg hefi búizt víð,
þar sem þíngmaðnr Árnesínga sagbí, a~ kaupmenn hefði teki'b sig
saman um, að ljúka eigi upp búðum á sunnudegi, þá verð eg a'b
segja honum það, að það er helgidagatUskipunin, sem hefir skipað
þeim a~ loka bribúnum þánga~ til um mlbaptan á þessum dögum, en
fegnir ætla eg bæðí þeir og aðrir hafi orðið, að fa þær opnaðar úr
því, og hefir það flýtt fyrir mörgum, a~ komast því fyr til heimila
sinna; annars álit eg allt af mjög ísjárvert ab leggja tálmanir í veg
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fyrir híngferðarnenn, einkum þá, sem eiga yfir sjó a~ sækja; tökum
til dæmis menn, sem verzla í Vestmannaeyjum; hindrun frá mlðapt-
ani til kvelds getur valdið því, ab þeir teppist þar í viku eða lelng-
ur; og get eg vitnað um það til þíngmanns Rángvellínga; sama er
ab segja um útlend skip, fyrir hverjum ab er um a~ gjöra opt, a~
verba svo Snemma búin, ab þau nái í tíma til þess markaðar, hvar
þau eigaa~ selja varníng sinn; þau má nú hvorki ferma
Ile afferma á helgidögum, nema nauðsynln, sem er og verbur ýmis-
lega skilin, reki á eptir. En hvað sem eg segi um þetta, munu
þíngmenn fara sínu fram. Eg ætla ab leiða fram hjá mer að tala
umI. breytíngaratkvæðlð, því eg er uppástúngumanni þess samþykkur
um það, en vil ab eins mæla fram með viðaukaatkvæði mínu, því
eg get ei seb neinn skaða a~ því, þó leyft se ab versla á sunnu-
dögum eptir kl. 6, einkum á sumarmanuðunum, því hina mánuðlna
kemur það ekki til, en mer getur ei annað fundizt, en ab kaupmönn-
um nú se gjörðtr harðari kostir en öðrum, því þeir eiga óhægra með
en aðrir, að heimfæra til verzlunar sinnar aðra grein í tilskipuninni,
því öll verzlun, ab læknisdómum undanteknum, er stránglega bönn-
u~, svo þó hún nú eins her eptir, sem hfngað til, væri leyrb frá
míðaptanl til kvelds á helgidögum, þá finnst, mer þa~ bæði nauð-
synlegt og sanngjarnt. Eg vil nú ei fara fleirum orðum her um, en
fela þínginu á vald ab sýna með atkvæðagreiðslunni, hvað það vill
af raða.

Framsögumaður : Hinn heíðraðí þínginaður Gullbríngusýslu
gat þess, ab þfngið 1857 heíðl beðið um annað en það, sem nú
hefðl feingizt, og það er satt, ab það, sem þfnglð bað um undir töl-
ullð "a", hefir ekki feingizt, en það, sem þíngíð bað um lindir tölu-
li~ "ó", hefir feingizt, en undir tölulíð "ó" tók þíngið fram það at-
ríði, sem hafðl vakið óánægju með helgidagatilskipunina. Hinn sami
þíngmaður sagðí einnig, ab eptir það ab helgidagatilskipunin kom út,
hafi kaupmenn hætt ab verzla á sunnudögum, en af alþíngtstíðlnd-
unum fyrir 1857 má sjá, ab þeir voru á~ur búnir ab taka sig saman
um, ekki að verzla á sunnudögum. Hann misskilur einnig til-
skipunina, því bæði sjöferðlr og eins ab ferma og afferma skip
er leyft í henni undir vissum krlngumstæðum og þegar nauðsyn kref-
ur. Hann sagðl einnig í annara orða stað, ab menn ætti varlega ab
fara eptir bænarskrám frá þjöðinnl j en eptir hverju á þínglð ab fara,
ef ei eptir bænatskrám, sem koma úr ýmsum áttum og allar biðja
nm hib sama, þegar menn vita, a~ þeir, sem sendu hinar ýmsu bæn-
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arsknír, ekki höf'ðu tekið sig saman um það, og ekki vissu hver ar
öorum. Hinn helðraðí þfngmaður Borgfírðínga mælti fram með breyt-
Ingaratkvæðinu undir tölulíð 2, og vildi hjálpa því vi~ með orða-
breytíngum og með því að kljúfa það í sundur, og er eg honum
samdóma í því, að betri se positiv reglur en undanþágur, en frum-
varpio getur ei orðið orðað öðruvísl, því her er ei veríð ao gefa
almenn lög, heldur er verlð að gjöra nákvæmari akvarðanlr vio ein-
stakt atriði, og finnst mer það óþarft að breyta frumvarpi stjórnar-
innar, því af því að her ræðir um undantekníngar, er það fram sett
neitandi.

Stefán Jónsson: þó eg se ekki hræddur um, að þeim tveim-
ur seinustu víðaukaatkvæðum á atkvæðaskrénní verði gaumur gef-
inn, þá vil eg samt benda á, a~ þau eiga án efa að gilda fyrir alla
verzlunarstaðl á landinu, þó þau að eins tali um kaupstaði, en eptir
því sem þau nú eru orðuð, mundu þau til þess þurfa ao breytast,
þar ekki er "nema einn kaupstaður á landinu með kaupstaðarréttínd-

um, nefnilega Reykjavík; en eins og þau nú eru, geta þau a~ eins
gilt um hana eina eptir straungum skilníngi.

Ásgeir Einarsson: Eg vil að eins anza einu orði úr ræðu þíng-
mannsins IÍr Gullbríngusýslu; hann segist ekki trúa þíngmanninum
úr Húnavatnssýslu, sem nú er á þínginu, og muna, hvað þíngmað-
urinn þaðan sagðl, sá er næst var á undan, 1857, um þetta mál, er
honum mun viroast hafa verið gagnstæð hvor annari, en ef hann nú
ekki vill trúa fuIItrúunum, og ekki heldur bænarskrám, hverju vill
hann þá trúa, ef hann ekki vill sleppa því að trúa," og verða þann-
ig trúarlaus og helgidagalaus ?

Konúngsfulltrúi : Þíngma~llrinn frá Borgarfjarðarsýslu gat þess,
a~ orðatíltækjunum í breytírrgaratkvæðí minna hluta nefndarinnar
væri áfátt, hvað einnig er mín meiníng, en hann heit, ao mætti laga
þau; en þetta getur ekki skeð, þar eo ekkert breytíngaratkvæði þar
um er upp borlð. þao eru því mínar tillögur, ao þíngíb hrindi
uppástúngu minna hlutans og öllum breytíngaratkvæðum, en taki
frumvarpíð óbreytt.

Benedikt þórðarson: Eg ætla a~ eins ao tala fátt eitt vi~-
víkjandi breytfngaratkvæðunum, Hið fyrsta atkvæbl þingmannsins
úr Reykjavík, að þíngio bíðjl um, að löggildíngu frumvarpsins verði
frestao fyrst um sinn, sty~st við ekkert og fellur því af sjálfu ser.
Um híð annað atkvæðið á atkvæðaekrannt vil eg ekki vera Iángorður ;
gallar nokkrir hafa sumum þótt á því vera, hefir þó byrjunin feínglð
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fagurt meðmæli, og kært væri mer, a'ð hún mætti standa; um víð-
aukann gildir mig einu, hvort hann stendur eða fellur, líki mönnum
svo betur. Eg er reyndar ánægður með, að frumvarpið fái að
standa, og vona það standi 6breytt, þ6 allt annað falli. Á móti
varaatkvæðinu undir tölulíð 4 mætti bera það, a'ð se þa'ð samþykkt,
þá eru ekki leingur ein lög í landi voru; ver höfum heyrt þess get-
ið, a'ð fe'ður vorir vildu ekki, a'ð lögunum væri skipt, ættum ver þll.
a'ð "ilja það ?

Víðaukaatkvæðíð undir töluliðnum 5 finnst mer ofur lett á met-
um; verzlun vor er ekki svo mikil, a'ð 6 vikudagarnir dugi oss ekki,
svo vi'ð þurfum að .nf'ðast á sunnudeginum með hana.

Forseti: þar einginn tekur framar til máls, álít eg ályktarum-
ræðu þessa máls lokið, og skal eg því biðja þingmenn að gánga til
atkvæða.

Voru atkvæði síðan greidd, og fóru þau þannig:
1. Breytingaratkvæði H. Kr. Friðrikssonar fellt með 18 atkv. gegn 4.

Forseti gat þess, víð tölul. 2 á atkvæbaskranní, að þar eð að
eins væri a'ð ræða um þá orðahreytíngu, a'ð orN'ð ,)megi(' verði
úr fellt, einmitt af því það valdi máhillu, en þar með raskist að
eingu meiníng eða orðaskipun atkvæðlsíns, þá yrði hann a'ð álíta
þesslelðís or'ðabreytíng vera á valdi þíngmanna undir atkvæða-
grelðslunní ; með þessari breytíngu kom því næst til atkvæða:

2. Breytíngaratkvæðí Benedikts Þórðarsonar, og var skipt í tvennt:
Fyrri parturinn aptur að : ,)þó eru nauðsynjaverk" o. s. frv., felldur

með 17 atkv. gegn 2.
Var þá síðar! parturinn einnig álitinn felldur með þessari at-

kvæðagreíðslu.
3. Frumvarp stjórnarinnar (nefndin) samþykkt með 17 atkv. gegn 5.
4. Varaathæ'ði H. Kr. Friðrikssonar fellt með 18 atkv. gegn 2.
5. Vi'ðaukaatkvæ'ði Guðmundar Brandssonar fellt með 18 atkv.

gegn 2.
Forseti: Frumvarp stj6rnarinnar er þannig samþykkt or'ðrett

og óbreytt, og mun álitsskjal til komings verða samið samkvæmt því
og borið undir þíngi'ð, á'ður en það verður undirskrifa'ð og afhent
stjórninni.

Ákvall forseti því næst fund til næsta dags, þess 13. júlí kl. 11.
Fundi elítíð.
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13. júlí - áttundi fundur.
Allir á fundi nema þingmaður Ísfirðínga.
þíngbók frá síbasta fundi lesin og samþykkt,
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur fyrst til umræðu uppá-

stúnga þíngmannsins úr Gullbríngusýslu um það, að hver hreppu»
fái gefins 1 expl. af alþíngistíðindunum; og vil eg, ,íbur en menn
byrja a'ð ræða þetta mál, leyfa mer ab geta þess, að eg álít, að
menn nú þegar, eptir umræðurnar, geti greitt atkvæði um þetta mál
á fundinum í dag, og álít eg, ab ekki þurfi ab kjósa nefnd, því
nefndin gæti ei gjört annað en samið álitsskjal til þíngsins, en það
álít eg að svo komnu eiga síður "i'ð, eða vera nauðsynlegt, þar þetta
mál ekki þarf a'ð fara leingra; her á þíngi hafa einnig áður veri~
rabín til lykta lík mál þessu, án þess þau hafi komið á dagskrána,
auk heldur í nefnd; þetta er mitt álit, en ekki vil eg standa fast. á
því, ef þíngíð er á annari meiníngu, heldur fela það á þíngsins vald.

Síban var uppástúngan afhent uppástúngumanni.
Guðmundur Brandsson: Eg vil leyfa mer að lesa uppástúng-

una upp.
Sí'ðan "ar uppástúngan upp lesin, svo hljéðandl:

"þab hefir opt verið yfir því kvartað, hversu lítinn áhuga að
íslenzk alþýba legði á almenn málefni, og er víst nokkur hæfa í
þessu; en þar til geta verlð margar orsakir, og meðal þeirra ein sú,
að strjálbyggð landsins og erfiðlelki veganna hindrar menn frá að
koma saman svo opt, sem þörf væri til; þar af lelðír einnig, að
menn eiga erfitt með að ná í góðar og gagnlegar bækur, sem prent-
abar eru einúngis í Reykjavík; ein af þessum bókum eru alþíngls-
tíðlndín, sem a'ð miklu leyti eru öllum þorra þjóðarlnnar ókunn, því
þó hún í ÞjóMlfi og Norbra hafi Ieíngið að heyra úrslit einstakra
mála á alþíngi, þá er meðferð þeirra á þinginu henni a'ð mestu hul-
in; með öðrum orðum : hún ser ekki tillögur hvers einstaks þíngmanns
og getur því ekki sagt, hvað af þeim henni gebjast vel eða illa;
her af lei'bir á annan bóginn tortryggni, en að ö'ðru leyti efa og sam-
takaleysí, þegar kjósa á til þíngsins, eins og víða mun hafa bölað
á, þegar seinustu kosníngar fóru fram; bæði þeir, sem kjósa, og hinir,
sem kjósast, geta því af þessum orsökum verið of ókunnugir því,
hvað hvorir þeirra gjöra eigi. þar sem nú þjéðín er farin að eiga
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mikinn þátt í tilbúníngi laga sinna, þá rí'ðurekki líti~ á, a~ hún
viti, hvernig þau fara að myndast, og a~ hjá henni geti smátt og
smátt lifna~ laungun til að afla ser þekkíngar þeirrar, er þar að lýt-
ur. þess vegna virðíst mer, a~ alþíngi reiti a~ gjöra allt, hva~ í
þess valdi stendur, til a~ hlynna aa þessu; og án þess nú að fara
her um fleirum orðum, stíng eg upp á:

A~ alþíngi hlutist til, að serhver hreppur í landinu fái að
gjöf eitt exemplar af öllum þeim alþínglstíðíndum, sem
prentuð hafa verið og prentuð verða á yfirstandanda ári.

Reykjavík, 9. júlí 1859.

Guðmundur Brandsson".
Guðmundur Brandsson: Eg ætla ekki að vera lángerður um

uppástúngu mína, og það því síður, sem þíngmenn gjörðu góðan róm
að henni,· þegar sí~ast var ,'aki~ máls á henni.

Ásgeir Einarsson: Eg ætla að eins að geta þess, a~ þegar eg
bar upp uppástúngu um það, að laga boðin væri prentuð ap tan víð
þíngtíðíndin, þá nr það samþykkt, án þess að nefnd væri kosin.

Jón Sigtlrðsson frá Tandraseli : Eg finn mer skylt að styrkja.
þetta mál, því að skynsamir menn heima í hera'bi höfðu láti~ mer í
ljósi þessa sömu ósk og meiníngu sína, og haíð! eg í huga a'b koma
með þessa sömu uppástúngu, hefði ekki annar orN~ fyrri til þess,
<Ig vil eg því mæla með því, a~ þfnglð gefi henni göðan gaum, og
vona, a'b þingmenn álíti það víðfeldnara, að dreifa þíngtíðlndunum
út um landið, og að 1 epxl, liggi víð hver hreppsskjöl, heldur en
þau liggi her í Reykjavík óseld í búnka, og einginn lesi þau.

Páll Sigurðsson: Eg er samþykkur uppástúngunni i því, a'b
hver hreppur fái 1 expl. gefins, en vil a~ eins vita, hvort það ekki
se meining uppástúngumanns, a~ þíngtíðíndí fyrir hvert ár feingist,
og frá hverju þíngi framvegis, því mer heyrðist, að uppastungan ekki
fara leingra, en 1 exempl. feingist af tíðindum þeim, sem út ern
komin, og svo þessa árs.

Stefán Eiríksson: Mig minnir, að uppástúnguma'bur færi þeim
orðum her um daginn, þá málefni þetta kom her til umræðu, a'b ef
hver hreppur feingi 1 expI. gefins af þíngtí'bindunum, þá skyldu
hreppstjórarnir annast útflutnínginn, og vil eg því stínga upp á því,
a~ hrepparnir borgi sjálfir flutnfngskostnaðínn.

Páll Melsteð: Eg vil sty'bja þessa uppástúngu, eins og eg gat
um á~ur. Innbúar kjördæmis míns eru mjög fátækir, og vil eg ln"í
gjarna, a~ þeim" se gjört hregra fyrir a'b geta feingi~ a'b lesa þíng-
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tíðíudín, og það ekki ao eins þau, sem koma munu út, heldur einn-
ig þau, sem eptir eru óseld frá hinum fyrri árum og liggja til einsk-
is gagns uppi á húsaloptum her í Reykjavík, og vildi eg taka þetta
skýrt fram, ef það væri' ei nógu skýrt í uppástúngunni.En vlðvíkj-
andi meðferð málsins, er eg hinum háttvirta forseta alveg samdóma.

Magnús Andrésson: Af því eg er útsölumaður þíngtíðindanna í
mínu kjördæmi, er mðr nokkuð kunnugt um þetta mál, og þess vegna
vil eg sty~ja þessa uppasningu, a~ 1 expl. bæði af hinum eldri þíng-
tíðindum og einnig þíngtíðindl hinna komandi ára útbreiðist, þannig
ao 1 expl. f,li a~ liggja í hverjum hreppi hjá öorum hreppskjölum,
en mer þótti eitt atriði vanta í uppdstringuna, nefníl., að stínga upp
:1 því, upp á hverra kostnað þau eigi' að flytjast í hvern hrepp, og
vil eg, að þíngíð ákveði eitthvað um það, ef það annars fellst á þetta
IIIál.

Forseti: Þíngmaourinn úr Austur-Skaptafellssýslu hrelfðí þeirri
uppástúngu, a~ hrepparnir önnuðust flutnínginn sjálfir; eg tók það
sem beina uppástúngu, og rítaðl það hjá mer til atkvæða síðar,

Ólafur Jónsson: Eg er einnig uppástriugunní samþykkur, og
það því fremur, sem mer er það kunnugt, að til orða hefir komið
í Húnavatnssýslu að stofna lestrarfélag í hverjum hrepp, og væri þá
gott að fá alþíuglstíðlndtn til þessara felaga, ef þau kæmist á. En
þar mer er ókunnugt, hvað mikíð er óseIt af hinum gömlu þfngtíð-
indum; þá vildi eg minnast á þetta,svo menn gæti Ieíngið að vita,
hvort svo míklð er óselt af þeim, að eitt exemplar gæti feingist af
þeim í hvern hrepp. Hitt álít eg sjálfsagt, að hreppstjórinn í hverj-
um hrepp verðí að annast um flutnínginn.

II. G. Thordersen: Mer þykir þa~ merkilegt, a~ [afnvel þíng-
menn skuli stínga upp á því, að sú bók se út b)!tt getlns, sem er
með beztu verðí af öllum íslenzkum bókum, enda þykir mer það
undarlegt, að menn skuli ekki vilja kaupa þessa bók, sem er með
svo lágu verði, ef menn hafa nokkurn áhuga eða Interesso fyrir þíng-
inu, en merkilegast þykir mer þó, að sjálfir alþíngismenn skuli
gjörast flutníngsmenn þessara betlíbrefa. Eg veit ekki upp á víst,
hvað margir hrepparnir eru, og hvort svo míklð er eptir af hinum
eldri þíngtíðíndum, að það hrökkvi til, en það veit eg, að ef hrepp-
arnir eru fyrir að fá eitt expl. af þíngtíðíndunum, til þess að þau
liggi vm hreppskjöl hvers hrepps, að það eru lítil samtök í sveitum,
ef menn geta ei komlð ser saman um ao kaupa 1 expI.; og eg er
alveg á því máli, að þíngíð, með Því að fallast á uppasningu þessa,
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leggi fram þann vltnlsburð, a~ litlar mætur se hafðar á þessu þíngl,
þar sem sárfáir vilji eiga þfngtfðíndín, og get eg með eingu móti
fallizt á þá skoðun, sem mer þó virðíst a'balþíngi styrki, ef það fer
að útbrei'ba alþíngistíMndin gefins.

Arnljótur Ólafsson: Sí'ban hinn 2. konúngkjörni þingmaður
talaðí, se eg mer varla fært að sty'bja þessa uppástúngu, eins og eg
Iofaðí, þegar síðast var um hana rætt. Ef eg væri sannfærður
um, a~ einginn vildi eiga eða lesa alþínglstíðindin eður uppástúnga
þessi væri betl, eins og hinn 2. konúngkjörni þínginaður kallaði það,
þá held eg, a'b eg mundi hugsa mig vandlega um, áður en eg mælti
með því, sem uppástúngan fer fram á, en þetta er missldlnlngur af
hinum háttvirta konúngkjörna þíngmanni; her er stdngíb upp á, a~
hrepparnir eignist alþíngistíNndin, til þess þau fylgi hreppskjölunum
sem nauðsynleg eign, en hreppstjórum kann nú að þykja Ser eigi
heimilt a'b kaupa þau fyrir sveitarinnar fe; því er stdngið upp á, að
hrepp arnir fái þau gefins; þetta er heldur ekki betl, því það er aldrei
betl að bjó'bast til að gefa öðrum, heldur að biðja a'b gefa ser.

Alþíngíetíðlndln eru eign alþíngis, og ræður því þíngi'b, hvað það
viII vi'b þau gjöra. þar sem mí öll lagaboð eru prentuð á almennan
kostnað, og a'b opinberri rá'bsWfun send amtmannl, til þess a~ fá þau
í hendur sýslumönnum, og sýslumenn afhenda þau aptur hreppstjórum,
og er svo Iyrírskipað, a'b lagaboðin skuli liggja hjá hreppstjórunum
í hverjum hreppi vlð hreppskjölin, þá finnst mer næsta árí'banda, að
þar liggi einnig allar ástæðurnar fyrir lögunum og þau gögn, sem
þeim fylgja, og þær eru einmitt í þíngtlðindunum, og þess vegna vil eg,
að alþíngi úthluti þeim til hreppanna. Her er ekki um 1 rd. að gjöra,
heldur um útbreiðslu alþínglstíðlndanna og a'b þau se geymd á hent-
ugasta stað í hverri sveit, og það væri sannarleg ósamhæmni af
þínginu, ef það viII nú eigi styðja uppástúngu þessa af alhuga, þar
sem það aður hefir gjört ser það a'b skyldu, að breiða út meðal al-
þý'bu þekking á gjörðum alþíngis; það hefir ályktað a~ prenta al-
þínglstíðindln, að setja verð þeirra ekki nema á 1 rd., og eitt sinn
tóku alþíngismenn sig saman um, a'b reiða tí'bindin með ser hver í
sitt kjördæmi. Menn hafa stúngi'b upp á, a'bhrepparnir annaðíst flutn-
ínginn sjálfir, og læt eg það vera, því það er þó hægra að sækja
alþínglstfðíndln, sem gefin eru, en kaupa þau og sækja; hreppurinn
verður og að álíta gjöfina þess verða, að hann vilji sækja hana, ef
bann annars getur. En um meðferð málsins, þá vil eg, a'b þíngíð
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bi~ji forseta að auglýsa í blöðunum þessa rá~stöfun, svo að allir
hreppar fái að "ita, að þeir mega nálgast alþínglstlðíndín.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg verð a~ svara hinum há-
æruverðaga 2. konúngkjörna þingmanni því, a'ð þessi uppdeninga
hefir ekki komið her fram sem betlíbref frá hreppstjórunum, því
þeir hafa einga bænarskrá sent híngað um það, ekki heldur frá þing-
mönnum, því þeir munu flestir eiga þau; eg get sagt honum, að eg
á þau, og hefi keypt þau; en allt fyrir það þykir mer ekkert fyrir
að biðja um þau, og það gefins handa hverri sveit í landinu, eptir
því sem her á stendur. Mer hefir aldrei þótt fyrir a~ biðja um það,
sem hinn hefir átt hægt með að veita, og mer sjálfum hefir aldrei
þótt að því, að eg væri beðinn um það, sem mer væri bagalaust að
verða víð, því mer hefir fundizt það ánægja að geta orðið ö'ðrum til
vilja og lits með því, sem ekki gjörðí mer neina aflögun. Nú þeínkí
eg, að alþínglskostnaðlnum, sem ber prentunarkostnað tí'ðindanna,
sem her liggja í klrkjuloptinu og fúna þar niður hundruðum saman,
væri eingin aflögun gjörð, þó gefið væri 1 exempl. af þessum mat-
eríuni til hverrar sveitar, og þau geymdist þar við sveitarskjölin
þeim til glöggvunar og eptirsjónar, sem víta vildi grundvöll lag-
anna, eins og sá helörabí þíngmabur Borgfirðínga tók fram. En um
flutníng og ritbýtíngu þeirra hygg eg það hafi verið meining uppá-
stúngumanns, eða að minnsta kosti hefbi eg haft þlí meiníngu, ef
eg hefðí gjört uppástúnguna, að aðferðin ætti að vera sama, eins og
með Iugaboðín, nefnilega að yflrvöldín útbýtti þeim vi'ð hentugleika.
Hinn háttvirt! forseti hefir mí að sönnu sagt, að þetta væri innan-
lands- og innanþíngsmál, og ef svo er, að það kemur ekkert stjórn-
inni víð, þá verður ekki annar mismunurinn, en að alþíngiskostnað-
arsjéðurinn kosti flutninginn til amtmannanna ; og þá útbýta amt-
mennirnir og sýslumennlmir (innanlandsyfirvöldin) þeim eptir sömu
reglum og lagaboðunum til sveitanna, ef uppastringau verður sam-
þykkt annars, en ef að hver sveit norður og vestur á landi á að
sækja híngað suður í Reykjavík sitt exempl. af tíðlndunum, eins og
einhver þíngmanna her vildi, þá held eg það yrði sá annmarki á
þessari rettarbót, að margar sveitir í landinu yrði eins [afnærar ept-
ir sem á'ður.

Jón Hjaltalín: Eg held það hljóti að koma af misskilningi,
að umræðurnar um þetta mál eru svo lángar. Má eg spyrja: kostar
ekki Ísland alþínglð og þá líka alþíngístíðlndaprentunína? og ef svo
er, eiga þá landar vorir ekki svo mikið skílíð sem að fá 1. exempl,
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af þíngtíðlndunum í hvern hrepp, það er ekki svo mikil sæla fyrir
það, sem þeir borga fyrir okkur; og er það ekki betra, a~ þau liggi,
þar sem þau verba lesin, en a~ þau rotni her upp á kirkjulopti.

- Þa~ er 6þarfi a~ eyða fleiri orðum um þetta, það er sannarlega ekki
of míklð, þ6 hver hreppur fái 1. exempl, af alþíngístíðíndunum.

Gísli Brynjúlfsson: Mer sýnist það reyndar vera, sönnun fyrir
áhugaleysi almennings á þínginu, a~ svo líti~ geingur út af þing-
tíðlndunum ; en eg vil samt ekki mæla á m6ti uppástúngunni, því
það er satt, sem sagt hefir verið, að alþíngistí'6indin má þó að nokkru
leyti skoða á sama hátt sem lögin, er stjórnin sjálf lætur útbýta í
hreppum, Eg get ab vísu ekki neitað Því, að mer finnst það í sj;iIfu
ser heldur évíðurkvæmilegt, a~ alþingismenn sjálfir láti ser svo of-
boð annt um að koma út ræðum sinum, þvi það eru þó í raun og
"eru að eins úrslit málanna, sem mest er um vert að vita og al-
þingi sjálfu því skylt a~ auglýsa, og þó menn segi, að hitt se til
þess, að kjósendur viti því greinilegar um aðgjörðir fulltrúa sinna,
þá kemur slíkt í raun og veru ekki þínginu víð, þar sem það miklu
fremur væri hið eðlílegasta, að hver þingmaður að eins gjörM kjós-
endum sínum grein fyrir aðgjörðum sínum og atkvæðagreiðslu á þingi.
En með því sá éþarfasíður nú einu sinni er löggildur orðinn, að
þíngíð sjálft eyðí fe landsíns til þess a~ gefa út ræður þingmanna,
þá finnst mer það og sjálfu ser samkvæmt, a~ þÍngi~ einnig álykti
að útbýta tíðíndunum gefins í hverjum hrepp; og einmitt af því eg
þess vegna álít þetta eins og endahnútinn á tilhögun, sem menn nú
einu sinni ekki geta komizt hjá að svo stöddu, ætla eg mer a~ gefa
atkvæðl mitt fyrir upp:ístúngunni.

Guðmundur Brandsson: Hinn haæruverðugí 2. konúngkjörni
þíngmaður fór mörgum og stórum orðum um uppástringu mína og
mælti ímóti henni, en sjá má, hvað margir ern með honum i þessu.
Eg man það hérna um arlð , þegar honum nægði ekki minna en
1000 expl. af þíngtíðlndunum ; víð vorum þá ekki ásáttir, en ári
síðar fellst hann á, að 600 væri nóg. Hann sagðí í fyrra skíptíð,
að hann vildi ekki gjöra landsmönnum sínum þá minnkun, ab ætla
þeim, ab þeir ekki keypti alþíngistí'6indin, en í seinna skiptið mun
reynslan hafa veríð búin a~ sannfæra hann um, að honum hafi nokk-
uð skjátIa~ í áætlun sinni. Þa~ má líka sýna það af reynslunni, ao
þa~ getur orM~ til þess, að meira seljist af þfngtíðíndunum, ef eitt
expl. er gefið til hvers hrepps; því var nýju testamentunum ekki
fyrst, þegar bitlíufelögin voru ab skapast, útbýtt gefins, og sendir
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menn með þau víða um lönd, og varð þetta ekki til göðs, hafa þau
ekki síðan verið bæði keypt og lesin meir en áour? og þó bækur
þessar se ei líkar a~ innihaldi, getur árángurinn orMo líkur. Vio-
'víkjandi því, hvort nóg se til af gömlu alþínglstfblndunum, þá held
eg það se, því, þegar bezt let, mun hafa verið selt mest 400 expl.,
og eru þá 600 eptir af 1000 expl., svo að ef þau ekki hafa orðið
fúanum og völskunn i ao bráo hérna í Reykjavík, þá held eg ekki
þurfi að óttast fyrir, að of lítio verbí t.il af þeim. Menn hafa se~,
ao næstum helmíngur alþíngískoetnaðarins geingur til prentunar þíng-
tfðíndanna og til ýmislegs annars, er þar að lýtur, og ef svo er, þá
geingur mest af því til Reykjavíkur, og sýnist mer það vera ný á-
stæða fyrir því, að Reykvíkíngar heldur mælti með uppástúngu minni,
svo ekki verði sagt um þá, a~ þeir vilji sitja einir yfir öllu, án þess
þó a~ hafa þess nokkur veruleg not. Sumir vilja, ao til tekið se,
að sömu raðstöfun skuli gjöra á hinum eptirkomandi þíngum, og
viI eg það gjarna, ef ei verour síðar fundin astæða til a~ breyta
því. Eg vil ekki og þarf ekki að fara mörgum orðum um þetta mál,
einúngis vil eg geta þess, að þar sem þíngmaður Skagflrðínga kom
fram með þá ástæou á móti uppástúngunni, a~ hver þíngmaður se
skyldur að gjöra kjósendum sínum skil fyrir aðgjörðum sínum á
þínginu, hvað eg álít mjög erfitt; ef á að fara til hvers einstaks
kjósanda, þá finnst mer ástæðan mjög mögur, ef það annars ætti a~
vera astæða, eða með hverju móti getur þetta betur orðið, en með
því að gjöra þeim sem hægast fyrir að geta lesíð alþíngístfðíndín.

Stefán Jónsson: Mer er það kunnugt, að þa~ er ekki vegna
þess eina ríkis dals, ,ao þíngtíOindin ekki gánga betur út. Þegar eg
hefi farið heim af þínginu, hefi eg haft með mer 10-12 expl., en
það hefir verið svo lítio búio að prenta, ao það hefir ekki getað
heitið nema upphafið, og hefi eg því orðið a~ sjá um, a~ hitt yrði
sent mer, en flutníngar eru mjög erfiðir her á landi, einkum á vetr-
um með pöstum, en aðrar ferðir er ekki um ao gjöra; hinir seinu og
erfiðu flutningar eru orsök í því, að svo lítio hefir selzt, en ekki
það, að menn ekki vilji eiga eða sjá tíðindin, eða horfi í þenna 1 rd,
Eg velt ekki, hvort meira muni seljast, þó menn fallist á uppá-
stúnguna, en eg ætla samt a~ mæla með henni, og þótti mer þíng-
maður Borgfírðínga vera á réttr! stefnu um það mál. Eg hefi opt
verið beðinn um fleiri expl., en eg hefi korníð með, en eg hefi ekki
flutt nema það, sem eg hefi verið beðinn um fyrirfram.

Magnús .Andresson: Eg held, að það hafi mest vakað fyrir
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uppástúngumanni, a~ hann hugsaði, eins og er,a~ þetta alþíngi er
ekki meðal alþýðu í því áliti, sem svo dýrmæt gjöf ætti að vera, og
a~ það kæmi til af því, a'b fáir þekkja það, eins og það er, og ef
alþínglstíðíndín dreífbíst út, mundi menn kynnast betur alþfngi,
en það mun ekki hafa vakað fyrir uppdsttíngumanní a~ sníkja ser
alþínglstíðíndí gefins, og vil eg því mæla með uppástúngu hans, þar
hún getur orðið til góðs, og sýnist mer, a~ alþíngi eigi að styrkja
hana, þar sjálft alþíngi er sú stiptun, sem er og verða mun til mik-
ils góðs, og því ætti heldur a~ glæða en veikja álit þess meðal
alþýðu.

Sveinn Skúlason: Þa~ er alveg satt, sem þingmaður Eyfirð-
ínga sagðí á~an, og eg hefi verið ac' furða mig á því, a'b einginn
skyldi fyr hafa sagt það, að það er ekki af því, að svo líti~ geingur út
af alþínglstíðlndunum, að menn ekki vilji kaupa þau, heldur er það
a~ kenna hinum mikla örðugleika her á landi með útsendíngar bóka
og sldðaskap og óhentugu fyrirkomulagi með útsöluna, þVÍ þar af
Ieíðir, að alþínglstíðindln ekkl koma nógu snemma til kaupanda. Ef
þíngtíðindln koma nógu snemma til min á Akureyri, treysti eg mer
til að selja 30-40 expl. En menn eru að mínu áliti eingu borgn-
ari fyrir uppástúngu þíngmannsíns úr Gullbringusýslu, nema hrepp-
arnir fái þíngnðíndín kostnaðurlaust, því það er ekki dalurinn, sem
fælir hreppstjóra eb aðra frá að kaupa þau, heldur hinn margfaldi
kostnaður og örðuglelki, sem er víð að nálgast þau fyrir hina fjær-
liggjandi hreppa; það er annars merkilegt, a~ einginn skuli hafa
stúngi~ upp á því, að ver þíngmennirnir, sem her sitjum, feingjum
1 expl. gefins, og vil eg þá stínga upp á því I!

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg veit ei til, a~ áliti al-
þingis se að hnigna. Eg hefi ekki orðíð var vi~ það í mínu kjör-
dæmi, en hitt veit eg og hefi orðíð 'þess var, a~ vegna þess hvað
örc,ugt er að ná í þfngtíðíndín, fer lestri þeirra árlega aptur; það
kostar meir en 1 rd. að flytja þau í mitt kjördæmi, og það er eðli-
legt, að menn ekki vilji þau, ef menn ekki geta feingi~ þau í tíma;
það eru margir, sem vildi gefa tvöfalt verð fyrir tíðindin, ef þau
gæti kornið n6gu snemma. Eg fekk mitt expl. af tíðlndum síðasta
þíngs 14 dögum aður en eg fór a~ heiman, og geta allir getið nærri,
hvort eg hefi haft tíma til þess a~ glöggva mig vel á þeim; það er
því á~anda, a~ eitthvert gott rá~ yrM tekið í þessu efni, en ekki
get eg fellt mig víð uppástúngu þíngmannsins úr Mýrasýslu a~ fela
valdstj6rninni, a: smtmönnum og sýslumönnum, að annast um út-

221



sending tíðindanna ; mer finnst það einhvern veginn' ótilhlýNlegt, og
ekki geta átt, vm. Eg vil heldur stfnga upp á, a~ þeir af þing-
mönnum, sem sty~ja uppástúnguna, semji víð einhvern áreiðanlegan
mann her í Reykjavík um það, a~ koma tíðindunum hm fyrsta með
skipum í sýslurnar mót sanngjarnri borgun frá þeim hreppum, sem
tíNndin gánga til. Eg er nú sjálfsagt einn af þeim, sem vilja að-
hyllast uppásninguna, ekki sem betlari, heldur af hinu, a~ eg álít
mikið vel til fallið, a~ 1 expl. alþíngtstíðíndanna liggi ,'i~ hvert hrepp-
stjórnarembætti, því mer er vel kunnugt um, að víð sum hrepp-
stjórnarembættin liggur ekki mjög míkið af þeim bókum, sem hver
hreppstjóri þyrfti þó a~ hafa; og alþínglstíðíndin verða her eptir ó-
missandi hverjum þeim hreppstjóra, sem vill gegna köllun sinni trú-
lega; þVÍ i þeim má í mörgum greinum finna, hvað lög eru, og hvað
ekki eru lög.

Gísli Brynjúlfsson : Eg neyðist til a~ standa upp til þess að
Svara því, sem þíngmaðurlnn lh Gullbringusýslu sagði, að eg hefðí
sagt, að það væri skylda alþíngísmanna a~ gjöra hverjum manni ser
í lagi skil fyrir aðgjörðum sínum. Mín meiníng var að eins SlÍ, að
það væri í raun og veru fulltrúanna skylda, en ei þíngsins sjálfs,
a~ skýra kjósendum sínum frá þeim; og það hefi eg haldið og held
enn, a~ þessi aðferð Be i raun og veru hin eðlilegasta og miklu rétt-
ari, en sú, sem nú er höfð, hvort sem svo þíngmenn vilja heldur
halda almennan fund víb kjósendur sína eptir þíngtð eða skýra þeim
í sameiningu frá á einhvern annan hátt. A~ öðru leyti þykir mer
vænt um, að eg se, a~ hinn heiðraði þíngmnður a~ eins hefir mis-
skílíð mig, því hann kallaði það ástæðu móti uppástúngu sinni, og
reyndi jafnvel að hrinda henni með því a~ kalla hana magra, sem
eg að eins drap á sem réttarí aðferð, en bar hvorki fram sem á-
stæðu með ne mót; því annars vona eg þó hann hafi heyrt, að eg
kvaðst ætla að gefa atkvæði með uppástúngu hans, af því hún væri
rett úr því sem gjöra væri.

ll. Kr. Friðriksson: Þíngi~ má gjöra fyrir mer hvað það vill
í þessu máli; en þetta verður þó aldrei ö~ruvísi áliti~ en bænakvabb
frá hreppstjórum, a~ fá lausn frá því að borga 1 rd.; því að annaðhvort
er, a~ hreppstjórinn má ekki lána lÍt alþfngístíðlndln, og þá eru lítil
not að þeim fyrir hreppsbændur, eða hann má lána þau út, og þá
er hætt vi~, og jafnvel "Íst, ef þau eiga ab gánga á milli hrepps-
btia, a~ þau verðí fljótt ónýt. Eg man ekki, hvort nóg er til af
eldri tíNndunum, svo að hver hreppur geti feingi~ öll alþíngistíNndin;
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ég held það raunar ekki, en ef þau eru eigi svo mörg, þá hafa þau
frinab, og fúnað úti um landið, en ekki her. Ekki get eg skili~ þa~.
a~ það geti orðið til þess, a~ fleiri kaupi þfngtíðíndln, þó hver
hreppur fái 1 expl. gefins. Ekki kaupir hreppstjórinn, og ekki þeir.

. ,
sem geta felngið þau að láni hjá honum. þao, sem alþíngi ætti þá
ao hugsa um í þessu máli, það er það, að flutníngurinn geti orðið grelðarl!
en það er sama, sem að hugsa um ao bæta póstgaungurnar. Þa~
er von, þó menn kinoki ser víð að kaupa þíngtíNndin vegna flutn-
íngsíns, en einginn getur heldur verið svo ósanngjarn, að ætlast til,
að útsölumaður borgi fj6rfalt meira undir tíðindin í flutntngskaup, en
það er, sem hann hefir fyrir útsöluna. Eg hefi sent nokkur exempl.,
Sem flutningurinn á hefir kostað meir en sjálf tíðlndln ; það æski-
legasta væri því, ao þíngio reyndi til að sjá svo fyrir, að hægra yrN
að flytja þau. En víðvíkjandí því, ao láta amtmenn annast flutn-
fnglnn, þá vil eg ekki eyða orðum um það, því það væri hið sama,
og ao þeir skyldu vera sendisveinar þíngsins, en það veit eg víst,
ao einginn ætlast til þess, að amtmennirnir labbi sjálfir með þau
til hreppstjóranna.

Guðmundur Brandsson: Ef þíngmaður Reykvíkínga heíðí tek-
i~ eptir eða lagt trúnað á það, sem þíngmaður Árnesínga sagði á~-
an, þá vissi hann mí, að þetta er eingin betliför; a~ þíngtíðlndín
yrðí síður keypt eptir en áour, þykir mer ólíklegt, því ekki er svo
'sem þau 169 exempl., sem ætlast er til að verði gefin í hreppana,
nægi þar fyrir öllum, sem viIja lesa þau, því eptir fólkstölunni, sem
núna er í landinu, verða næstum 400 manns um hver ein tíðlndí; ann-
ars þykir mer það nokkuð undarlegt, ao sumir skuli vilja hafa á
móti þvi, ao landsmönnum verði gjört sem hægast fyrir að sjá tíl-
lögur Iulltnía sinna, því fæstir heyra þær, þó þíngsalurinn standi
opinn, og eru þeim eins' ókunnugar fyrir því. Þingmaður Mýra-
manna t6k það fram um flutnínginn, sem eg hafði hugsað mer. Betra
er það án efa, að þau liggi í kaupstöðunum úti um landið en her,
og ef það kostaðí nokkuð að flytja tíðlndln til amtmannanna, þá
sýnist mer að ætti ab borga það af alþínglskostnaðlnum, því eg vil
ekkí vera þess ollandl, að þingmaður Reykvíkinga neyðíst til a~ sækja
um launavíbböt, af því hann hafi þurft a~ borga svo míkið undir
þíngtí'bindin, eins og hann gat um á~an. Framvegis vil eg því haga
þessu ö~ruvisj, svo þao standi honum ekki fyrir þrifum. En eC
einhverjum hugkvæmist betra ráð, en upp á hefir veríð stúngi~, til
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þess a~ koma tíðíndunum til kaupandanna, þá skal eg gjarna fallast
á það.

Ásgeir Einarsson: Þíngma~ur Borgflrðínga gat þess, að laga-
boðin flyttist á opinberan kostnað til hreppstjóra, og hefir ýmsum
mönnum fundizt, a~ svo .mætti vera með þíngtíðlndln, og virðist mer
það vel til Ialllð, því það eru einmitt margir fátæklíngar, sem ekki
hafa efni á að kaupa þau, sem gjarna vilja lesa þau. Í þeim hrepp,
sem eg er í, hafa menn nóg af þíngtíðíndum, því þar er lestrarfð-
Iag, sem kaupir þau, svo eg þarf ekki að "betla" þau Ilt fyrir þann
hrepp, en samt vil eg ekki mæla á móti uppástúngunni, því mer þykir
hún "el til fallin, og ekki eiga að kallast "betl", og væri éskanda, a~
aldrei þyrfti a~ koma fram meira betl her á þíngi. Mer sýnist
sanngjarnast, a~ hrepparnir borgi flutnínginn, og ætti péstgaungurnar
að vera svo útgjörðar, að þíngtíðíndí og blöðin geti flutzt fyrir sann-
gjarna borgun. Þa~ er nú slagbrandur fyrir útbreiðslu þíngtfbínd-
anna, að þau flytjast ekki til útsölurnanna fyr en í ótíma, en það er
líka annað, sem hamlar útbreiðslu þíngtíðindanna, og sem eg hefi heyrt
skynsama menn kvarta yfir, og það er, að þíngræðnmar se svo láng-
ar, og svo lagaðar, að menn se svo leingi a~ komast eptir úrslitum mál-
anna. Eg hefi stiinglð upp á a'CJbæta úr hinu fyrra, bresti vlð útbreiðslu
tíbindarma; en þíngmenn geta stringíð upp á, hvernig bót verði ráNn á
hinu síðara. Þíngma~ur Skagfirðínga gat þess, að þíngmenn ætti a~ halda
fund með kjósendum sínum og segja þeim frá aðgjörðum sínum á þíng-
inu; en eg er hræddur um, að sumum kunni að eins a~ þykja halfsögð
sagan, þegar einn segir frá.

Indriði Gíslason: Eg skyldi eingan veginn spilla því, a~ þíng-
tíðindin yrði að fúnum aburðí í Reykjavík, ef eg sæi það að nokkru
gagna, en mer þykír nú áríðanda, að stinga upp á, hvernig þíng-
tíðindin geti bezt út breíðzt, þangað til póstgaungur eru komnar í
lag, og vil eg spyrja, hvort þíngmenn ekki vilji annast flutnínginn
þangað til, og skal eg annast þau fyrir mína sýslu, ef aðrir gjöra
það, en einasta vil eg áskilja, að tíðindin se á reiðum höndum, þeg-
ar þau eru prentuð og þeirra er vitjað,

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Mer þykir þingmaður Dala-
sýslu vera greiður á loforðum, að bjó'ðast til a~ sækja hfngað 20.
part alþíngístíðíndanna, sem prentuð eru, og selja þau. Eg vil ekki
lofa því. A~ ö'ðru leyti vildi eg svara hinum hefðraða þingmanni
Reykjavíkur því, a~ eg þeinkti hann mundi vera svo fréður a~ vita,
a~ hreppstj6rarnir eiga ekki sveitarskjölin; þeir verða a'6 standa skil
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á þeim, þti þeir fara fd, sem jafnaðarlegast er <Í hverjum þriggja
ára fresti; og eg þeinkti, a~ þíngmaðurínn mundi vita, a~ hrepp-
stjórarnir eru skyldugír að láta sveitarskjölin standa opin fyrir sveit-
arbúum, ef þeir vilja glöggva sig eitthvað á þeim, og niðurjðfnunar-
reikníngurinn, sem hreppsfjörinn gjörir sjálfur, á a'O standa sveitar-
btium opinn í 14 daga eptir tínndarskiptin; þess vegna hygg eg það
hentugan geymslustað tíbíndanna fyrir þá, sem í þau þyrfti a~ líta,
að þau lægi vi~ sveitarskjölin. Um útflutníng þeirra hygg eg þíng-
menn blandi saman flntníngi þessara, sem gefins væri til sveítanna,
og hinna, sem keypt yrði, en um flutníng þeirra ætlast eg til a~ fari,
eins og á~nr hefir verið, að útsölumenn kosti hann fyrir 1/4 af því,
er selt yrði, sem eg ímynda mer a~ allt eins míkíð yrðí , þó 1 ex-
empl, yrði geííð í hverja sveit, og altend veit eg a~ hægt er a~
selja 200, eins og núna hefir selzt lÍ milli þessara þínga.

Jón HJaltalín : Eg vil ei vera Iangorður, en a ~ eins geta þess,
a'O það eru raunaleg forlög, ef þíngtfðindin ekki geta orðið að öðru
en rottumat. Hvernig fara bókasölnmenn her að, sem senda þúsund
bækur nýprentaðar lít um Iandlð. Hvers vegna má þá ekki senda
tíðlndín eins? Eg held það væri bezt, a~ biðja bókasölumann a~
koma þíngttðíndunurn í hvert amt, eptir því sem hann álítur hent-
ugast, og þó a~ giíngí til flutnínga einir 150 rd., þá er það ekki svo
míkið ; duglegur maður mun hæglega geta komið þeim lít um landið
II sumrin, og er óþarfi a~ vera að tala um póstgaungurnar lít af
þessu; amtmennirnir eiga nú a~ gjöra út um þær, og hver veit nema
það verði svo, ao það hjálpi aumíngja þíngtíðlndnnum rir rottu-

l,jöptunum?
H. G. Thordersen : Eg ætla að eins a~ taka upp aptur spurn-

íngu þá, sem hinn 6. komíngkjörni þíngmnður setti fram: hvar af
kemur það, a'b þtngtíðlndln ekki geta komizt út um landið, eins og

aðrar bækur?
Gísli Brynjúlfsson : Eg hefi ekki sagt, að það væri rángt, a~

nokkur þíngtíOindi kæmi út, heldur að eins hitt, að þa'b ætti eigi vlð,
a~ þau væri gefin lít á þann hátt, sem nú tíðkast. Eg hefi talið
það réttara , hvað aðgjörðum hvers einstaks þíngmanns viðvíkur, a'b
þeir heldur álíti það skyldu sína, en þíngsíns sjálfs, að skýra kjós-
endum sínum frá ; og þar sem því hefir verið svarað á þann hátt,
ab þá væri ao eins hálfsögð saga, þegar einn segði fni, þá verð
eg ab spyrja, hvort menn vilji halda svo, að sagan þó nú í raun
og veru se meira en halfsögð. Hver getur sagt, ab kjósendur mí

225



einmitt f;ii ao vita, hvað talað er i þessum sal, þar sem ver þó allir
vitum, ao þínginenn sem cptast verða ao leiðrétta mjög eða jafnvel
búa til ræður sínar á eptir undir prentun, af því hraðskrífarn vant-
ar? Mín meining vlbvíkjandl alþíngístíðindunum var því einkum sú,
að þau mætti vera miklu styttri og ao eins eins og gjörðabék þings-
ins, sem í stæði öll úrslit málanna, skjöl og nefndarálit, en ao eins
svo míkíð úr ræðum hinna einstöku þingmanna, að sj;i mætti um
hvert mál, hvort þeir hefði verið mco því eða móti. Ef þfngtíbind-
in væri þannig úr garði gjörð, þá ætti og sú rístæða enn miklu betur
við, sem höfð hefir verið, ao rett væri í iitbýtmgunnl ao fara mco
þau eins og lög; og SYO mikið bæri þau þó eins fyrir því æfinlega
með ser, ao þíngmenn gæti ei skýrt kjósendum sínum rángt frá. En
hitt se eg ei til hvers er, all kjósendur endilega verðl ao f;í ao sjá
hvert orð, sem þfngrnaður þeirra lÍ að hafa talað, lít gefið frá þíng-
inn sjálfu; því þeir ætti þó æfinlega að þekkja þá, sem þeir kjósa,
SYO, ao þeir megi treysta þeim í öllum abalmalum, og það sýnist
mer nóg. Hitt er annað, ef stjórnin þykist þurfa að þekkja ræður
hvers einstaks þíngmanns, þ,i má lnin sjálf halda ser skrifara til
þess; en það kemur þlí ei þínginu við, og se eg ei heldur, til hvers
gagns það á að vera.

Ólafur Jónsson: Mel'Viroast þíngræburnar vera komnar nokk-
110 út fyrir efnið, þar sem umræðurnar lúta mest að flutníngi al-
þfngístrðlndanna ; það er annað, hvernig hver hreppur geti nálgast
tíðlndín, og annað hitt, hvort hver hreppur eigi ekki ao fá eitt ex-
emplar af þeim ókeypis. {'ao hefir nú verið sagt, að eingan mun-
aM um að borga 1 rd. Eg játa, ao það er satt, að efnamunninn
munar það ekkert, en f;ítældínginn munur það, þó nú að efnamað-
minn kaupi tíðindin, og það gjörir hann eins eptir sem á'ður, þlí vil
eg spyrja; hver skylda liggur lÍ honum til að Ij;í þau öllrum til að
lesa þau? lestrarfýsnín er þó eins hjá þeim fátæka sem rfka, og
eins leggur slÍ fátækt, eins og sá ríki, sinn skerf til borgullar al-
þíngiskostnaðlnum. þa'ð hefir verlð sagt, að vero alþmgistfðíndanna
væri SyO Htið, að hreppana munaði ekkert nm no kaupa þau, svo
allir gæti felngíð ao lesa þau. þar til svarast, að þó vero tíðind-
anna se líti'ð, þ;i er ekki "íst, no þeir, sem sjálfir hafa keypt þau,
:ílíti þao rett að kaupa önnur mco sveltasjóðnum, því þeir þurfa
ekki a~ lesa þau, sem eiga önnur sjálfir. Mer sýnist nú einúngis
vera spursmálíð um þetta: hvort er rðttara ao láta alþínglstíðlndin

liggja og fúna niður her í Reykjavík, og jafnvel rottuetast, eins og
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einhver þínginanna sagðl, ellegar ao sitt exemplarið af þeim liggi í

hverjum hrepp í landinu, svo ao öllum, jafnt fátækum sem ríkum
gefist kostur á aa lesa þau; þetta er aðalumtalsefnið, og gef eg at-
kvæði mitt fyrir því, að allir hreppar á landinn fái tíðindin ókeyp-
is, sitt exemplar hver.

Guðmundur Brandsson: Mer sýnist þingmaður Skagfirðínga

skoða þetta lauslega, og ekki eins frjálslega, ein" og eg átti von lí,
hann vill ei, al'>þingræðumar verði sem kunnugastar, en hvers vegna
eru menn þá að biðja um upplýsingar um reiknínga og gjöroir ern-
bættísmanna, er það ekki af því, að menn þykjast eiga heimtíng lÍ

al'>vita, hvernig þeir gæta skyldu sinnar, og er ekki þetta nasvlpað? við
bjöðumst ekki til ao kaupa þessar skýrslur embættismannanna, held-
ur viljum vil'> f;i þær al'> gjöf, hvers vegna þykir það þií fjarri lagi,
sem fario er lí 110t um þingtíOindin? lJingmaour Reykvíkinga sagði,
al'> annaðhvort mundi þíngtíðíndín í hreppunum liggja öbnikuð til

eingra nota eða þ,i fúna og eyðast, ef þau yrðl leo út, og er eg því
nú samþykkur, al'> þau mundu ei endast, ef þau ætti al'> hinast 1ill-
um, en sú var aldrei ætlun min, al'> svo yrðí að farið, en friagjarrrari
yrði þau víst ekki þar, heldur en her. Meiníng mín var, a'O fleiri
mundu kaupast, ef menn feingi kost lÍ al'> kynna ser þau áol1l' fí-
keypís.

Forseti: þao hafa reyndar 2 beNI'> um orðið, en margir hafa
öskað atkvæðagreiðslu um, að umræðunni væri nú lokið um þetta
efni, og vil eg því biðja þíngmenn að gánga til atkvæða um það,
hvort þíngræðurnar nú skuli hætta eður ei.

Var þá geíngíð til atkvæða, og þao samþykkt með 19 atkv., ao

umræður skyldu hætta.
Forseti: Vio hina upprunalegu uppristungu hafa bætzt tvær

aðrar uppastungur, 1., aa hrepparnir annist flutning þíngtfblndanna,
2., að þau verði flutt til hlutaðeigundi smtmanna ii opinberan kostnað.
Eg vil geta þess, al'> mer þykir það næsta athugavert, aa auka al-
þínglskostnaðlnn mel'> 200 rdI. (H. Jú. Friðriksson: Ja fm' CJ
3-400 rd.), og vil eg því bera það fyrst undir þínglb, hvort
ekki eigi að setja nefnd, til þess að íhuga og segja álit sitt um

þessi 3 atriði.
Var síðan leitað atkvæða um það, hvort nefnd skyldi kjósa, og

var nefnd samþykkt með 2() atkv. gegn 4.
Síðan var stdngíð upp á 3 manna nefnd, og það samþykkt, og

geíngið til kosningar hennar, og hlutu þessir flest atkvæðl :
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Guðmundw' Brandsson. 16 atkv., Sveinn Skúlaeon. 8 ath'.
b11' næst leingu þeir Arnljðtu» Ólafsson, H. Kr. Friðriksson og
ÁSgCi1' Einarsson flest atkvæð i, 6 hver þeirra, og þar Ásgeir Ein-
arsson var þeirra elztur, varð hann hinn þriðjí nefndarmaður,

Voru uppástringurnar síðan afhentar formanni nefndarinnar,

Guðmundi Bmndssyni.
Forseti: þar næst kemur samkvæmt dagskrtinni uppástringa

þíngmannsins úr Su'Onr-Þíngeyjarsýslll, um breytíngu á mati varp-
jarða og bændakirkjujaröa í Þíngeyjarsýslu, og veit eg eigi, hvort
þíngmaourinn óskar annars, en ao hún gringl til jarðamatsnefndar-

innar?
Jón Sigurðsson frlÍ Gautlöndum: l1ao var einmitt þab, sem

eg ætlabl a'O fara fram ,í.
Var bænarskrain síoan afhent formanni [nrðamatsnefndarlnnar,

hinum 4. komingkjörna þfngmanuí.

Forseti: Eptir dagskránní kemur þá til inngdngsumræðu bæn-
arskrá úr Vestmannaeyjum um byggíngu konúngsjarða þar á eyj-
unum, og er hinn heiðraði þíngmaður eyjanna ílutnfngsmaður hennar.

Var þ,í bænarskráin afhent honum.
B1'ynj óZfur Jónsson: Eg vil leyfa mer að lesa bænarsknína.
Bænarskráin var upp lesin, svo látandi :

"Ver bændur og innbúar Vestmannaeyja höfum fyrir nokkrum
urum sent allra-þegnlegasta bænarskrá til hans hátignar konringslns,
um ao mega Lí ábtiðarjarðlr vorar til kaups, eða ao öðrum kosti

til erfðabyggfngar, en þar hans hátign hefir ekki þóknazt að veita
oss þessa bæn, viljum ver snúa oss til vors heíðraða alþfngis, að
,'íSH ekki til þess ao fá þessa bæn uppfyllta, þar ver ætlum, ail hún
hafi annarstaðar á landi voru orðið áránglmlaus, heldur í þVÍ skyni
a'O fá ribiibarjarðír vorar byggðar með betri kjörum, en nú hefir um
lángan tíma við geingizt. Festur til jarða her voru framan af mjög
litlar, sem eingar, móti því, sem nú er orðíð ; en þær hækkuðu brað-
um, þegar farið var ao bjöða þær upp við opinber uppboð, þar sem
hæstbjóðandi stóo fyrir kaupunum, opt án þess hann ætti svo mikla
eigu, sem til þess útlrelmtist, og án þess hann hefðl þá persónulegu
eiginlegleika, er gæti verið honum til meðmælís fremur öbrum ; síð-
ar meir aftókst þetta opinbera uppboð jarðanna, og vorn þær í þess
stað veittar undir hendinni, þeim er voru hæstbjóðandi, og varð af-

leiðfng þessa her um bil hin sama, sem af hinum opinberu uppboð-
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'um, og höfum ver dæmi til þess, a~ jarðarfesta hefir orðið jafnhá
hinu nýja matsverði jarðarinnar. l)etta þykja oss þúngir kostir, og
6þolandi; einnig þykir oss það ósanngjarnt, a~ ábúðarréttur ekkna

skuli vera úti, þegar þær giptast aptur, má sko eptir fárra ára bú-
skap með bændum sínum, svo að, ef þær, fátæl{tar ella annara or-
saka "egna, neyðast til að giptast lí ný, verða þær (eða menn þeirra)
að' gefa nýja festu til jarðarinnar, og þá sjálfsagt verða hæstbjóðandi,
eigi þær með mönnum sínum ekki ao verða jarðnæðislausar.

Af Irnmanskrlfuðum ástæðum leyfum ver oes að óska þess, að
vort heiðraða alþíngi vildi taka þetta mikilvæga m.ilefuí til yfirveg-
unar og beiðast þess fyrir vora hönd af hans hátign komingimun, að
hann allra-mildilegast vildi bjóða : að festa til hinna konúnglegu
jarða her lÍ Vestmannaeyjum verðí ei krafin hærri en frá 10 til 20
ríkisdala fyrir hverja heila jörð, eptir jarðarkostum, að sli ábúðar-
rðttur sem ekkjur :í~ur hafa haft, meðan þær ekki gíptust Ii ný,
gildi fyrir lífstfð þeirra, hvort sem þær glptast eða ekki, og (!ð eiug-
in jörð se svo byggð her af hinum korninglega umboðshaldara, ab
sveitarstjórnin ekki se tekin til raðaneytís.

Vestmannaeyjum, þann 14. júníllláua'bat' 1859'.

(28 nöfn).

Brynjól(ttr Jónsson: Bænarskráin ber sjálf IllCO ser .ístæður
sínar fyrir þVÍ, að festur, sem eru orðnar um of háar þar, verði, ef
ei með öllu af teknar, sem reyndar væri æskilegast, þá ákveðnar t.
a. m, frá 10 - 20 rd. Eg se ekki, hvað geti verið ésaungjarnara en
það, að jafnvel se boðnar 8\'0 háar festur til jarðanna, að þær svari
þeirri upphæð, sem þær mundu verða seldar fyrir. Eg get, ef með
þarf, fært sönnur á, ao í eina jörð á Vestmannaeyjum, sem eptir
hinu nýja jarðamati er látln vera 6 hundraða jörð, hafi verið boðin
200 rd. festa. Menn geta nú að vísu sagt, að þetta se mönnum
sjálfum að kenna, en þegar menn em svo heimskir, all bjóða hver í
kapp vio annan og spilla fyrir ser og ötlrum, verður að gjöra við
því, sem er. Hvað 2. atri'ðinu viðvíkur um ábúðarrétt ekkna, þá
þefir það geingið ,,'1'0, ef maðurinn dó, sem búast má við að eigi
ser optast stað í ejóplassum, þar sem sjávarritvegur er jafnan hætt-
um bundin, að ekkjan, sem stöð ein uppi, hefir orðið að fli ser fyr-
irvinnu; gat þ:i svo farið, all sambúð ekkjunnar með fyrírvinnu sinni
leiddi til 6::,æmilegs liínaðar, ef ekkjan f:ítæktm" vegna 11<1 f~i ekki
færi á, að gefa nýja festu (eða maður hennar), U1II leið og hiin gipt-
ist aptur, því ef hún glptist aptur, þá þarf nýja festu, og bóndi fær
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jUrúin<l með þeim einum kosti, ab einginn bjó'ði betur, og því gjor-
ir bóndi þab bob, sem ein ginn fer upp fyrir, til að halda jörðinni.
Hvað 3. atriðið snertir, aú eingin jörð se byggb án samþykkis sveit-
arstjérnarínnar, þrí er það svo, ab útlendur eða nýkominn sýslumað-
ur þekkir ekki jarbírnar og ekki þrí, er bjóða, veit eigi, hvort þeir
eru niðdeíldar- eða óráðsmenn, og geta þá leitt af því sveítarvand-
fæti, ef óheppilega tekst með byggínguna. Eg óska því, a'b þíngi'b
vilji gefa þessari bænarskrá gaum, og veit eg líkt mál hefir komið
fyrir á þíngi her áður,

ll. G. Thordersen : Mer finnst ekki :íhorfsmál, ab setja nefnd í
þessu máli, því þó se smávegis athugavert víð 3. atriðið, finnst
mer það fyrst um sinn geta geíngið af ,ín orðaletngínga, og vil eg
stínga upp á 3 manna nefnd.

Petur' Petursson: Eg vil einnig styðja að þVÍ, ab nefnd verði
kosin í þetta mál; þó eg eigi se samdóma 2. og 3. atríðl bænar-
skr.irínnar, þá álít eg nauðsynlegt, að betra skipulag komist á með
þessar festur. 2. og 3. atriðin eru íejarverð, eins og þau eru, því
það vlrðíst vera athugavert, að veita ekkjum, sem giptast aptur, sama
ábúoarriltt og :íbur j því þær gíptast þó a'b líkindum til að fá Unn-
ur rettindi, en sem ekkjur hafa, enda eru þær þá ekki leingur eld,j-
ur. Einnig er 3. atriðl bænarskrárinnar ó:íheMb, að umboðsmaður
skuli leita ráða um byggíngu jarðanna hjá sveítastjörnínni, því það
er ótiIteki'b, hve míkíð hann eigi að fara eptir ráðum hennar.

Forseti: Eg skal geta þess, að 6. komingkjörni þíngmaður hefir
tj;í'O mer frá, að hann verði að gánga af fundi.

Ásgeir Einarsson : Menn hafa sagt, ab bænarskrár og unikvartanir
Vestmanneyíngn væri nokkuð óliigulegar, og væri það vorkunarmal, þó
svo væri, þar þeir hafa ekki átt kost .i ab taka þátt í þínginu fyr
011 nú j en samkvæmt því, sem ofan á varð í gær á þínginu, er ann-
aðhvort fyrir þíngi'b all gjöra, að parta bænarskrána í sundur, ella
sleppa henni algjörlega, því eg vil ekki, ab það komi til sömu vand-
ræ'Oa, og í gær; þíngi'b verour að binda sig víð einhverja reglu í
þessu sem öðru ; að öðru er eg samþykkur hinum 3. konungkjörna
þíngmannl, og mæli með nefnd.

B1'ynjól{ur Jónsson: Eg se ekkert á móti því, ab allar uppá-
sniugurnar fylgist að ; nefndin getur lagað það í hendi sinni, eptir
sem henni þykir bezt ,i'b eiga. Þegar festa er lækkuð, eba, sem
bezt má fara, af tekin með Ullu, þá fellur sá þúngi að míklu leyti
burtu, og því stendur og fellur 2. atI-iNG með því fyrsta. 3. atrið-
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inu vlðvíkjandi er það sjálfsagt, að sveitastjórnin hlýtur að vera.
kunnugri jörðum og ráolagi manna, og mer virðist, að umboðsmað-
ur hljóti að fara eptir tillögum hennar.

Páll Sigu1'ðsson,' Flutníngsma'Our tók nú fram flest af því,
sem eg vildi hafa sagt, og þekki eg svo til, að það er satt, SOIll

sagt er í bænarskránni, að uppboð á Vestrnannaeyjajörðum er 01''0-
io þar gjört að stöðugri reglu, og þau eru a'O komast fjarska hátt,
og sá með Því stundum nær ábúbinnl, sem félagsmenn vildu hvað

sízt til kjósa, og svo eyða menn efnum sínum í borgun þessa þtlng-
bæra gjalds, ao þeir á eptir verða of kraptlltlir til a'O sjá fyrir sér
og fjölskyldu sinni eða að leggja nokkurn skerf til felags þarfa, og
svo er þessi aðferð augsjaaulega til að spilla réttl ekknanna, því þó
þær geti Ielngið efnilegasta mann til forystu, en getur ekki vegna
feleysis borgað nýtt festugjald, þá verour hann að yfirgefa þenna
raðahag, og ekkjan sem einstæðíngur að yfirgefa búskap, og kann sko
stundum þar af verða þurfamaður.

Ásgeir Einarsson,' Eg vil einúngis mótmæla reglunni, en hefi
ekki mótmælt málinu eða nefnd í því, en nefndin Ii ætíð með al)
taka burtu, hvað henni sýnist, en þfngið á að hafa sömu reglu í
dag ,og í gær. M:ílefni Iíks eðlis hefir fyrri komið her á þíngl, og
mætti þá mótspyrnu af konúngs(ulltrtíanum, sem þ,j var, og fleirum,
komst þó inn, og mun hafa hlotízt af því breyting ,í lestuupphæð.
Hvað byggtugarrétt ekkjunnar áhrærir, þ,j er það a'ð mínu áliti bæði
órá'ð og hefir heldur eingin lög að styðjast við, sem bænarskráin fer
fram ;1 í þeirri grein. Ao sveitastjórn taki þátt í byggíngum jarð-
anna, er ísjárvert, eind og sveitastjórn nú er hrittað enn þá, á með-
an hún getur ei komíst á, en það er óheppilegt, a'O umboðsmaður
er sjálfur sýslumaður i hann getur ci verlð d6mari í sjálfs síns sök.

Gísli BrynjtU(sson: Eg mæli líka með nefnd, og skal að eins
geta þess, að það er ekki satt, a'ð þíugtð nú verði sjálfu ser ósam-
kvæmt, ef það skiptir ei þessari bænarskrá í tvennt, eins og þfng-
maðurinn rir Strandasýslu sagði. því það muna menn þó víst enn,
að sú varð einmitt niöurstaðan líka í gær, að bænarskranni, sem
hann átti víð, var þá eigi heldur skipt eptir atriðum, heldur var
hún felld í einu lagi.

Jlagntís Andrésson : Þíngi'O er ekki sjálfu ser ósamkvæmt, þó
þa'O taki víð þessari bænarskr.i, en ekki þeirri í gær, því þær eru
mjög ólíkar, all mér vil'Nst, og mæli eg þVÍ með nefnd í þessu
mál i.
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l1sgeir Einarsson): þa~ hefir þá orðið bænarskr.inní, eða upp-
.istúngunní þeirri i gær til falls, að menn hafa mísskilíb hana.

Amljótur Ólafsson,' Eg finn mer skylt að mæla með þess-
ari bænarskrá Vcsnuanneyínga , þar eg mælti á móti bæn þeirra,
sem á~ur kom her á þíng, svo Vestmanneyíngar haldi ekki, að eg
se ætíð á móti þeim, og þó mer þyki 2. og 3. atriði bænarskrár-
innar mjög athugavert, eins og hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíng-
maður benti til, þá vil eg ei fella mrílíb fyrir þá sök ; því eg hefi
fylgt og vil fylgja þeirri reglu, a~ fella eigi bænarskrá vegna eins
eður tveggja atriða, en hitt læt eg ósagt, hvort allir þíngmenn geta
gjört það með jafngóðri samvizku; eg er og þingmanni Stranda-
sýslu samdóma i því, að þingið eigi að vera sjálfu ser samkvæmt.

Jón Petursson,' :!\fel' sýnist, a~ þíngið, án þess að komast í
minnstu mótsögn víð sjálft sig, vel geti sett nefnd i þessu máli, þó
það hryndi málinu því í gær. Annars hefir það kornið fyrir á fyrri
þíngum, a~ þíngi~ hefir verið ser ósamkvæmt, og virðist mer þVÍ, að
það sízt sitji á þeim þíngmönnum, er því hafa valdið, að vera svo
hörundsárir um það, hvort þíngi~ komist í mótsögn við sjálft sig í
þetta skipti.

Forseti,' Fyrst einginn tekur til máls, álít eg lnngangsnmræð-
unni lokíð, og skal því biðja menn greiða athæði um, hvort
nefnd skuli setja í m:íli~, eður ei.

Var síðan geíngið til atkvæða og nefnd samþykkt með 22 at-
kvæðum móti 2.

Var stringtð upp á 3 manna nefnd, það samþykkt, og geing-
ill til kosníngar og þessir kosnir:

Brynjólfur Jónsson með 21 atkvæðum,
Páll Sigurðsson með 13
J 6n Petursson með 6
Voru síðan skjöl málsins afhent þeim, er flest atkvæði hlaut.
Forseti,' þar næst kemur eptir dagskránni bænarskrá frá Þíng-

höfðafundi um fastákveðið landslmldargjald af hverju jarðarhundr-
aði ; þíngmaðurlnn úr Norður-Mrilasýslu er flutningsmaður hennar.

Bænarskráin var afhent flutnfngsmannl.
Halld6r J ðnsson: Eg skal leyfa mer að lesa niðurlagsatriðí

bænarskrárinnar .
Nlðurlagsatrlðln voru lesin upp, svo látandi :

»)A~ sett verði lög hðr á landi um það, hversu háa laudskuld
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setja megi á hvert jarðarhundrað, eptir hinu nýja jarðamati, og að
hún fari ekki fram yfir 6 álnir af hverju hundraði.

Ha lldð» Jónsson: Eg get ekki mælt fram með bænarskrá þess-
ari; svo spursmalfð er, hvort nokkur vilji gjöra hana að sinni upp-
;lstúngn.

Pétur Petursson: Má ekki vísa bænarská þessari til jarðamats-
nefndarinnar?

Halldór Jónsson: þa'ð fellst eg á.
Vilhjálmur Finsen: Mer finnst bænarskráin vera fallin, fyrst

einginn vill gjöra hana að sinni uppasníngu; jarðamatsnefndin getur
að ,'íSH tekið við henni.

Gísli Brynjúlfsson : Eg vil helzt, að bænarskrá þessi verði felld
með öllu, og það sem fyrst, því eg álít rángt, að láta lögin blanda
ser í samnínga milli einstakra manna, en þeir eru her landsdrottinn
og leigulíði. Þa\'; er alkunnugt, að landskuld af hundraði hverju er

að gömlu lagi 12 álnir, og er þó sagt, að hún hafi að eins orN'ð
þetta eptir svartadauða, þegar blín á a'ð hafa veríð sett niður um

helmíng. Eptir þessari bænarskrá er nú þá aptur sninglð upp á, a~
lækka hana enn um helmíng, og tekur slíkt eingu tali.

Stefán Eiriksson : Eg verð a'ð mæla með þVÍ, a'ð bænarskrá
þessi se felld; því hún míðar til að leggja band á frj álsa samnfnga
manna, og ef slíkar bænarskrár eru teknar til greina, þá geta kom-
i~ fram ótal óskir í líka stefnu.

H. Kr. Friðriksson: Eg álít þetta mál með öllu évíðkomanda
[arðamatínu, því að það er sitt hvað, hversu mikils vírðl jörðin er,

eða hvaða hundraðatala er á henni, og ,} hinn bóginn hversu miklir
skattar skuli á henni hvíla, og verð eg því að mótmæla því fastlega,
að vísa bænarskránni til nefndarinnar í jarðamatinu.

Ásgeir Einarsson: Sama segi eg, og af sömu ástæðum, enda
held eg jarðamatsnefndin hafi nóg.

Forseti: Vill flutníngsmaðnr halda þessu máli til atkvæða?
Halldór Jónsson: Eg held ekki.
Forseti: Fyrst hinn heiðraði flutningsmaður gefur frá ser a'ð

fylgja uppástringunni fram, og einginn annar tekur hana að ser,
verður að álita mál þetta fallíð.

þar næst kemur bænarskrá frá sama fundi, um að amtmiinnum
verði settir 2 aðstoðarmenn til ráðaneytis Yi~ umsjón hans yfir
opinberum sjóðum í amtinu. Og er flutníngsmaður hennar hinn sami
heíðraðí þíngtnaður.
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Bænarskraín var afhent flutníngsmanni.

Halldór Jónsson: Bænarskráin er stutt, skal eg því leyfa mér
að lesa hana.

Bænarkniin var lesin, SYO látandi :

»þó sveitastjémarmállð, sem rætt var lÍ alþíngi 1855, væri, eptir
Því sem oss sýnist, svo óljóst og óþjéðlegt í mörgum greinum, að
ver teljum Iítið mein að því, þó það hafi ekki feingið lagagildi, eins
og það var lít btilð frá þínginu, þ:í var þó sumt í því, sem var
næsta þarflegt, og teljum ver eitt ar því nmtsníðin, sem ver ætlum
mjög nauðsynlegt að kæmist á. þao væri án efa þarfleg tilhögun,
að settir væri sem fyrst einir 2 menn í ráðaneyti með hverjum arnt-
manni á landinu, einkum til að annast með honum um sjóM þá, sem
ern undir hans umsjón, að þeim yrði varið sem haganlegast eptir
tilgángi þeirra, að ekki veroí lagour á jafnaðarsjóði amtsins neinn
s;í kostnaður, sem komizt yroi hjá, ekki jafnað niður á alþýðu meira
tillag til þeirra, en þyrfti hvert skipti, og til ao vera í úlli með
amtmanni um ýms sveltamrílefnl. Þvr þó ver efumst ekki um,
a~ amtmenn vorir, sem nú eru svo merkir menn, annist um allt
þetta, sem bezt þeir geta, og með samvízkusemi, þá höfum ver
einga vissu fyrir, all SYO muni ætíð verða, og ver vonum, að hver
amtmaður mundi gjarna vilja fá aðstoð í þessum efnum. Þessa að-
stoðarmenn amtmannanna, sem ver tölum um, þykir oss frjálslegast
ao alþíng mætti kjósa, en komingur staðfesti valið, ellegar hann leyfi,
að kosníng þíngsins se fullgild. En til þess ekki vanti mann í amts-
r;í~ milli þínga, ef annarhvor hinna kosnu felli frá eða fatlaðíst,

gæti þíngi~ kosið menn til vara.
þetta málefni biðjum ver yður, heiðruðu alþíngtsmenn, að yfir-

vega á þínginn í sumar, og rita um það bænarskrá konúngl vorum,
að hann gjöri það að liigum hj;í oss, að 2 menn, kosnir af alþíngi
og staðfestir af honum sj.ilfum, verði framvegis r.Iðaneyti hvers amt-
manns her á landi, til að hafa umsjón með honum yfir sjó~um þeim,
sem honum eru faldir á hendur, að þeim se varið sem bezt til þess,
sem þeir eru ætlaNr, all einginn óþarfur eða óviðkomandi kostnaður
leggist á jafnnðarsjöðlna, ekki se jafnað á alþýðu meira till agi til
þeirra hvert skipti, en þörf krefur, og til ráðaneytls í ýmsum sveita-

málum.
þín ghiif1'iafllncli, 27. maíman. [:35\)".

(7 nöfn).
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Halldór Jónsson: Bænarskráin ber það með ser, að hún er
eigi sprottin af vantrausti til amtmanna þeirra, sem nú eru. En
mer finnst þetta slitið út úr sveltarstjérnarm.íllnu.

Gísli Brynjúlfsson : Bænarskrá þessi vill auðsjaanlega, að nokk-
urs konar amtsráð komist her á nú þegar. En auk þess, að allt
nm nytsemi þeirra er enn mjög svo efusamt, þar sem sýslur á Ís-
landi í raun og veru miklu fremur svara til arnta í Danmörk, en
hin nú verandi ömt ,'or, þá væri og óefa~ rángt, að ákveða nú nokk-
uð um slíkt einstakt atriði, áður en menn vita, hvað af ráðið verður
Ulll sjálfa landstjórnina eða sveltastjérnina. Stíng eg þVÍ upp á því,
aö þessu máli verði nú að eins vísað til sveitastjórnarnefndarinnar.

PftU1' Pétursson : Eg Hit ekki, hvort það er rett eða gó~ upp-
ástúnga, að vísa máli þessu til nefndarinnar í sveltastjórnarmalinu ;
því ætlunarverk þeirrar nefndar er eigi annað en að biðja stjórnina
að flýta fyrir frumvarpi til sveítastjérnarlaganna, og Í hæsta lagi að
benda til elnstöku aðalatriba ; en ef nefndin tæki þetta, byndi hún
hendur sínar seinna í sveitastjórnarmálinu. En því má ekki setja
sérstaka nefnd Í þetta mál, ef þíngið álítur það borið upp í tíma?
það álít eg þá réttast, og þurfa þær nefndir ekki að koma í bága
hvor víð aðra.

Stefán Eiríksson: Eg get ekki verið samþykkur hinum háær-
uveröuga 3. komingkjörnu þíngmanni í því, að mál þetta ekki megi
gánga til nefndarinnar í sveitastjörnarmallnu, ef annars á að setja
nefnd í því ; það er þó að sjá af 27. gr. í stjórnarfrumvarpinu til
þíngsins 1855, að þar er gert ráð fyrir amtsrabí, og eg gæti skilið,
að nefndin kæmist til þeirrar niðurstöðu, og þá heyrir málefni þetta
einmitt undir nefndina í sveítastjérnarnnilínu.

Gisli BrynJúlfsson : 1'a'ð er satt, a() nefndin í sveitastjórnar-
málinu á reyndar helzt að eins að semja IIvarp til stjórnarinnar
um a'ð flýta svo mjög fyrir því máli, sem unnt er. En eg skildi þó
þíngi() seinast svo, að hendur hennar skyldu þó ei vera svo bundn-
ar, a~ hún mætti ei um leið benda á ýms aðalatriði, sem henni
þætti iuikilsvert að einkum væri haft tillit til og rett stefna tekin
um, og finnst mer þetta þá vel mega vera eitt af þeim. Get eg
þVÍ ei enn Se() nokkuð á móti því, a'ð þessari bænarskrá se vísað
til nefndarinnar, því þjngíb hefir þó eins fyrir því æfinlega á valdi
sínu, að takmarka hana, ef hún fer of lángt.

J(onúngsfulltrúi: Bænarskrá þessi inniheldur 2 atriði, nl. að
2 menn iie tilskípaðir, fyrst til þess, asamt amnnanní að hafa uni-
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sjon með þeim sjóðum, sem nú eru undir stjórn amtmanna, og
þar næst til þess, að vera honum til ráðaneytís í sveitamálum. það
virðíst þannig vera meiníng bænarskráarlnnar, að þessir 2 menn skuli
til bníbabyrgba vera í staðinn fyrir þau amtsráð, sem stjérnarfrum-
varpið í sveltarstjömarmalínu ætlaðíst til að skipuð væri her í
landi. Mer virðíst þa~ því ljóst, að ef þíngi~ vill ræða þetta mál-
efni framar, þá eigi a~ vísa þVÍ til nefndarinnar í sveltastjérnar-
málinu. Eg skal geta þess, a~ biskupinn er meðstjórnandi spítala-
sjöðslns í Vesturamtinu ásamt mer, og sýslumaðurinn Í Snæfells-
nessýslu er meðstjdrnandí Vesturumtsbúnaðarsjéðs. "Reíkníngsfærsln
og ábyrgð [afnaðarsjéðs amtsins hefi eg, eins og hinir amtmennirnir,
einn á hendi í Vesturamtinu; en eg skal ekkert hafa :i móti því,
þó 2 mönnum væri falið þnð á hendur, ao hafa ábyrgð og reíkn-
Ingsfærslu jaínaðarsjéðsíns ásamt mer.

Jón. Petursson: Mer virtist nefndin í sveitarstjérnannálinu eigi
vera sett til annars, en að biðja stjórnina að flýta fyrir frumvarpi
til sveitastjórnarlaga ; og þykir mer því þetta ekki eiga beinlínis undir
þá nefnd. Bænarskrá þessi gjörir líka beina uppástúngn um víst
atriði í sveltarstjdrnarmalínu, en eg óttast fyrir, að bænarskráin kunni
að geta komið Í bága vm það fyrirkomulag á sveitarstjórninni, er stjórn-
in kynni vilja gefa oss, ef þessi npps.itúnga ekki kæmi, og sem riðl
í bága víð það; menn vita ekki, nema það fyrirkomulag kynni verða
oss l.íngtum geOfelldara, en það, sem bænarskráin fer fram Ii, og þá
mættum við óska, ao þessi bænarskrá aldrei heíbl verið send stjórninni.
Eg álít þVÍ óráo ao biðja um nýtt lagaboð um þetta eina atrlðl
í sveltarstjörnarmalínu, og að því heldur ekki eigi að setja nefnd.

Pétur Petursson: Eg er ii því, að nefndin í sveltarstjörnarmallnu
geti ekki tekið á móti þessu máli til meðferðar, en er eigi á móti ser-
stakri nefnd, því komi svo uppastrlngu um eptirlit á öorum sjóðum,
t. a. m. hospítalsjéðslns og jaf'naðarsjébanna, þá yrðl sveítarstjörnar-

málsnefndin sú ruslakista, sem henda mætti í öllum bænarskr.ím um
umsjón með opinberulll sjóðum, en nefndin á að eins að reka ,í eptir
stjórninni, ef svo mætti að orbi komast, með sveitarstjórnarruállð.
Stjórnin hefir nokkurs konar landráð á prjónunum, og hefir leitað Ilm
það álits embættismanna, og getur skeð, að þínginu lítist vel á það,
en það getur komið í bága víð þetta. En vilji þfnglð taka málið,
er bezt að gjöra það ser á parti með sðrstakrl nefnd, en eg ætla þó
bezt að skjóta þVÍ á frest ao sinni. En það er á þíngilins valdi, hvort
þao "ill nefnd, eða ei.
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Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Fyrst menn eru nú almennt
samddrna um, al) mál þetta se ein grein sveitarstjdrnarmálslns, sýnist
mer ekki eiga víð, að setja í það serstaka nefnd, heldur beri al) vísa
því til nefndarinnar í sveítarstjórnarmallnu ; því þó bænnrskrain, sem
þeirri nefnd var feingin til meðferðar, gefi ekki tilefni til að fara
lángt inn í það mál, þ/i se eg eingan veginn, a\) nefndin hafi svo bundn-
ar hendur, að hún ekkl megi taka fram hin yflrgripsmestu atriði
málsins, ef henni sýnist svo. Vilji þíngið ekki aðhyllast þetta, mæli
eg móti sérstakri nefnd, og vil heldur, að m:í\i\) falli alveg.

Jón Sigurðsson fni Tandraseli : Eptir því sem nú á stendur,
virbist mer bænarkráin bæðí óþörf og óhentug. þar er talað um, að
setja eins slags amtsrað eður 2 menn jafnhliða amtmannínum til
að afgjöra sveltarstjórnarmalefní og sjeÍ um stjórn opinberra sjó\)a,
en eg vii spyrja: ætli nokkrir fáist til að gjUra þetta fyrir ekki neitt?
eg hefbi haldið, að þessi embætti mundu kosta nokkuð, og hvaðan á
að taka það fe? Bænarskraín bendir hvergi á það. Að öðru leytinu
er þetta, eins og sumir hafa sagt, ein grein af sveitarstjórnarmál-
inn, og ef svo fer, sem þingið á nú að biðja UIII, að stjórnin veki
það mál upp aptur, þá mun það varla koma svo frá henni her til
þíngsins, að ekki verði minnzt á amtsráðln, og væri þá skrítið að vera
þá fyrirfram rett nýbúinn að óska þeirra eður búa þau til, kann
ske allt öðruvísi, en mönnum sýndist þei hentugt að hafa þau. þess
vegna er eg á þVÍ, að skaðlaust se ao hleypa hjá ser þessari bænar-
skní í þetta sinn.

Halldár Jónsson: þao gleður mig, að margir þíngmenn mæla
með þVÍ, að bænarskrain verði tekin til greina, en eg get eigi séð,
að hún komi í bága ,-io sveltarstjérnannalsnefndinn , og vona því
hún g,íngi til hennar. Uppástúnga bænarskr.iarlnnar hefði eins
mikinn krapt frá þeirri nefnd, eins og frá annari nefnd, því nefndin
gæti "el tekið fram þetta eina atriði, eins og 1. a. m. Í sunnudaga-
helgi-málinu.

Mag?'t1ís Andrésson : Eg saknaði eins í uppastúngum bænar-
skráarinnar, og það mikils umvarbanda atriðis, þess nefnilega, að eigi
er til teklð, hversu miklu þessir menn eigi að ráða, hvort þeir skuli
hafa atkvæðlsrðtt , e\)1\ hvort arntmenn einir eigi, eins og verið
hefir, ll\) ráða úrslitum málanna ; uppástúngan er því ófullkomin; eg
felli mig bezt Yil), að hún se afhent nefndinni um sveitarstjórnar-
málið, sem þá getur tekið það betur fram, en ei sérstakrl nefnd;
þær eru nógu margar orðnar,
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Amljóttir Ólafsson: Má eg spyrja hinn háttvirta forseta: el'
eigi her líka annað mál líkt, eða bænarskrá um reikninga opinberra

sjó'ba?
Forseti: Eg vildi eigi upp á mitt eindæmi sleingja þeim sam-

an, og áleit réttara, a'b hafa málln svona í tvennu lagi ;1 dngskr.ínnl ;
hið helðraða þíng getur eins sameinað bæði mrílln fyrir því, ef svo
litist betur fara; en fyrst eg er nú staðinn upp, skal eg geta þess;
að mer virðíst ekki raðlegt að kjósa serstaka nefnd í þetta nuil, sem
áhrærlr sérstaka grein sveitastjórnarinnar , þegar kosin er nefnd í
sveltastjdrnarmalib yfir höfuð að tala. Eg gat ei skilið svo inn-
gángsumræ'buna til þess mals, að nefndin ~e bundin elnringis víb
það að flýta fyrir sveitastjémarm.illnu, heldur geti hún hreift vlð
einstöku atriðum, og gjört uppristiingur um þau; og aptur er þínglb
eigi bundið við það, sem nefndin stíngur upp á, heldur getur það
hreift breytíngnrupp.ístúngum um ýms atriði maleins víð uppástúngur

nefndarinnar; en þó a'b hvorugt af þessu yrðl gjört, þá gæti nefndin
samt byggt einnig á þessari bænarskrá þá nauðsyn, er hún ætlar að
sýna stjórninni að se 11 því, að flýta fyrir malinu.

Arnljótur Ólafsson: Af því eg er í nefndinni, álít eg mer
skylt að tala með, l)a'b er satt, sem sagt hefir verlð, að málin eru
skyld, en sveítarstjdmannalsnefndínni er vorkun , þó hún vilji
sleppa; hún er ekki fær um míklb ; eg segi mí einúngis fyrir mitt
leyti, þó eg nú ekki setji mig upp á móti því, að bænarskráin um
relknínga opinberra sjó'ba líb verðl sett upp á nefnd; eg ætla að
slá varnaglann, a'b þó eg ei verði mótsnúinn þessari bænarskra, vil
eg ei þar með opna dyr fyrir öllum bænarskrám.

Gísli B1'ynjúlfsson: þó eg meti mikils tillögur hins 3. kon-
língkjörna þíngmanns, þá get eg þó ei se'b, a'b þinginu mí se nokk-
ur nauðsyn að fylgja þeim. Eg átti fyr nokkurn þátt í þVÍ, að
þtngíð ályktaði, a'b sveitastjórnarnefndin einkum að eins skyldi herða
á stjórninni, og því get eg nú með því meiri vissu sagt það, að sú
var þó eingan veginn meiníng mín, a'b hún samt ei um leið mætti
láta meiningu sína í ljósi um ýms aðalattíðl í malinu eða hina al-
mennu stefnu, er halda skyldi í því, Meínrngín var a'b eins, að
hún skyldi ei fara að búa til nýtt frumvarp að 8,'0 stöddu, og þó
eg nú líka se einn í nefndinni, get eg ei enn se'6, að aðaltllgnngi
hennar verði nokkuð raskað, þó þessari bænarskrá verði vísað til

hennar.
Ásgeir Einarsson: þa'b er óvíst, hvað lángt nefndin fer upp
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á lið, kann ske upp að stjörnarbétarmállnu, en geti bænnrskr.íin ekki

átt "ið þessa nefnd, veit eg eigi, hvar Mn getur át.t við.
Petur Petursson: Sem nefndarmaður hefi eg Í sjálfu ser ekk-

ert á móti bænarskránni, þó eg stýngi upp á sðrstakri nefnd.
Forseti: Eg álít þá tnugángsumræðu þessa máls lokið, og skal

biðja menn að greiða atkvæði um, hvort serstaka nefnd skuli kjósa
i málið.

Gaf einginn athæði fyrir því.
Síðan var leital'> atkvæða um, In-ort vísa skyldi bænarskránni til

nefndarinnar Í sveltarstjörnarnuílínu, og var það samþykkt með 18
atkvæðum mót.i 3.

Var síðan bænarskraln afhent formanni þeirrar nefndar, hinum
3. konúngkjörna þíngmanni.

Forseti: þar næst kemur bænarskrá frá Kollabriðarfundí, um
að auglýstir verði á prenti reiknirutar opinberra sjóða og stofn-
ana; flutníngsmaður er hinn heibruðl varaþíngrnaður úr Dalasýslu.

Bænarskráln nr afhent flutnfngsmunni.
Indriði Gíslason: Eg vil leyfa mer al'> lesa bænarskrána upp.
Bænarskráin var upp lesin, svo lútandi:

,J'að er þegar orðin nltízka í öðrum löndum, að allir reikn-
ingar opinberra stofnana se auglýstir ,í prenti til almennrar íhug-
unar og aöflnnínga, ef þörf þyki; virðist af þessu hin mesta trygg-

ing, eins og það líka á hinn bóginn nemur burtu tortryggni um
stjórn á ejóoum feðra stofnana. Á Í.~landi er hinn mesti misbrestur
lÍ teoum auglýsíngum í Suður- og Vesturumdærninu, því það er
einúngls undir góðum vilja og geðþekkni þeirra korníð , sem stofn-
ununum eiga al'> stjórna, hvort alþýða fær nokkurn tíma eða aldrei
að vita, hvað efnahag þeirra Iíður, eða hvernig með fe þeirra er
farlð ; tökum ver til dæmis prentsmlðjn-jéðínn og jafnaðarsjóðlnn, t.
a. m. í Vesturumdæminu, þdtt fyrir loforð hlutaðeiganda amtmanns,
sem Rj:í m.í af alþínglsnð. 1855; eins er og varið spítalasjéðunnm
og fl., og er slíkur dularbriníngur, sem sjóðir þessir eru Í klæddir,
almenníngi í Vesturumdæminu því ógeOfeIldari, sem slíkir relkníngar
voru auglýstir ;í prenti, meðan hinn Iyrverundl amtmaður ,'01', kon-
ferensníð B. Thorsteinsson, hafði slíka sjóði undir höndum. Oss
virðist því hin mesta nauðsyn til bera, að þessu verðl kippt i betra
horf, en það álítum yer verðí með því einu móti, að það verði gjört

hlutaðeigendum a~ lagaskyldu, að auglýsa opinberlega á prenti reikn-
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inga þeirra opinberu stofnana landsins, sem eru undir þeirra stjrirn
og umsjón, og þess vegna skorum ver á hið heleraða alþíngi, sem
haldið verbur í sumar, ' að það taki Iramanritað malefni til mcö-
ferðar og riti hans hátign kominginum þegnsamlega bænarskní á þá
leíð : að hlutaðeigandi stjórnendum opinberra stofnana á Ís-

landi verði gjört að lagaskyldu eptirleiðis, að auglýsa ár-
lega á prenti rei1mínga teðra stofnana á sjóðanna kostnað.

Ab frj,ílsnm fundi ab Kollabúbnrn, 16. júní 1859.
Í nafni fundarins,

6. Sívertsen, 6. Jónsson,
forseti. skrifarí".

Indriði Gíslason: Eg held það se bezt fyrir mig no Jara ekki
mörgum orðum um þetta, til þe5s ao spilla ekki fyrir málinu, en vil
þó mæla með nefnd, þó eg se vondaufur Ilm, a~ því verði fram-
geingt, þar þínglð felldi í gær bænarskrn í líka stefnu.

Sveinn Skúlason: Eg finn þörf II ao mæla með nefnd í þessu
máli, því mer þykir eðlilegt, þó gjaldþegnar vilji vita, til hvers fðnu,
sem þeir greiða, er varið i þarf og til þess lagaskyldu, því þó em-
bættismönnum hafi verið skipað af stjórninni a'b birta reilmínga, ser
maður, ab þeir hafa fario ser hægt með það, Stiptsyfirvöldunum
hefir þannig meb r:l(';herrahrefi verið skipað að auglýsa reiknínga
prentsmiðjunnar, en sú auglýsíng er enn þá ókomin. Eg mæli því

fram með nefnd.
Benedikt Þðrðarson : þao er þó vonanda, ao þíngmenn efist

ekki í því, a'ð kjósa nefnd í mál þetta, því mlílið er merkilegt ;

sjáum ver ekki, góðir bræður! að her koma fram tvö systkin, sem
taka höndum saman i angurserni og hógværð lý.:;ir ser á svip þeirra,
þau koma her fram og biðja oss lítillar bónar, þau bi'bja oss að
kveyk]a ljós hj;í ser, og kvarta um, ao ser se f,lri'ð a~ leiðast í myrkr-
inu; mun oss hæfa Iúlrnennska sú, a'O neita þeim um bæn sína? eg
held ekki. Systkin þessi heita réttu« þjóðarinnar og sæmd yfil'-
valdanna, og eru þau kyngöfug í allar ættir. Er það ekki þjribln,
sem heldur lífinu í öllum hinum opinberu stofnunum hj;í OS5, og ým-
ist beinlínis e~a óbeinlínis leggur þeim árlega skerf af sínn? m1Í mí
minna fyrir koma, en að hún Irii a~ sj;í, hvernig með skerfinn er
farið, og til hvers honum se varið ? Eru yfirvöldin ekki rriðsmenn
stofuananna íyrír þjóðina? Kreinkír það ekki sæmd þeirra, se þau
grunuð um gæzku? Er það dæmalaust, a'b þetta hafi átt ser stað, þó
þau væri gó'ð og rettlát í gjörðum sínum, einmitt þá, þegar þjó'ðin
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ekki veit, hvað þau gjora, og þau sjálf dyljast vi~ þ,.i skyldu sína

ab láta ljós sitt lýsa fyrir mönnum, svo þeir sjái gó~nrk þeirra? Er
það ekki öldúngis vansæmanda, a~ heim færa til þeirra guðspjalls-
orðin þessi: "hver, sem illt a~ hefst, hann hatar ljósið, hann kemur
og heldur ekki til ljóssins, svo verk hans verði ekki UPPVÍil"? Ætti
ekki betur víð, að allir gæti um þau sagt með fullri sannfæríngu :
"hver, sem gott að hefst, elskar Ijósi'ð, og hann kemur til ljóssins, svo
verk haus verði opinber, því þau eru gó~('? Hfngað erum ver kall-
aðir til a'ð gánga undir merkjum ljóssins og sannleikans; oss ber Því
að eyða myrkrinu og lyginni. Gegnum þeirri köllun vorri og kjós-
um nefnd í mállð.

Konúngsfulltrúi: Mer þykir líklegt, að þíngíð eptir hina hjart-
næmu ræðu, er það nú heyrði, kjósi nefnd í þetta mál. Eg hefi
aldrei haft neinn vilja til þess að dyljast í myrkrinu, en vildi gjarna
komast til ljóssins. Hinn háttvirti forseti getur skýrt fd þVÍ, að eg
hefi á'ður láti'ð birta í ÞjóMlfi greinilegt ágrip reilmínga fyrir sjéðl
þá, er eg hefi undir höndum, og með hverjum eg á að hafa umsjón,
fyrir nokkur ár, og mer þykír þa'ð þVÍ nokkuð undarlegt, að beið-
endur gánga með þögn fram hjá því í bænarskránnl. Eg hefði nú
þegar láti'ð birta reiknínga yfir sjóði þessa fyrir þau ,ír, sem síðan
eru Ilðin, ef úrskurður yfir síbasta árs reilmíng hefði verið kominn til
mín, á'ður eg nú fór að heiman. Annars skulu reilmíngarnir verða
birtir, þa~ fyrsta eg fæ nú ,i'ð korníð. A'ð öðru leyti get eg ekki
I,íti'ð vera að benda til þess, að bænarskrit þessi lítur svo út og
hefir þann blæ á ser, eins og amtsbúar mínir beri tortryggni til mín,
hvað umsjón þessara sjöða snertir. En eg veit ekki, með hverju eg
hefi unnið til hennar; enda skal eg gjöra glögga grein fyrir hverjum
þeim skildíngi, opinberum sjóðum tilheyrandi, sem Í mínar hendur
kemur.

Páll Sigurðsson: Mer þykir þa'ð gegna furðu um þessa reíkn-
inga; eg tala ekki um amtmannínn fyrir vestan, en einkanlega um
það hjii oss her í Suðuramtlnu ; þVÍ það er eins og hulinn helgi-
dómur. Jafnaðnrsjéðsrelkníngar Suðuramtsina hafa eigi sezt) þó opt
hafi verið um þa~ kvartað, fyr en nýlega kom líti~ yfirlit, émerk-
ingur, sem Iíti~ gagn var í; þetta er undarlegt, eptir að stjórnin
hefir skipað það, hvort sem það er af hlrðuleysí eða öllru, þVÍ eg
get ekki skllíð, að þeir se svo flóknir, a'ð mörg ár þurfi til að gefa
þá út og það greinilega, Því ef tími sá, síðan stjórnin skipaði að
auglýsa þá, er nú ekki orðinn full-híngur, þá hafa þeir "erið á'ður
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í slæma bendn komnir, og því ekki verið vanþörf ;l, að skipa fyrir, að
greíða þá í sundur, og Ieiða þ;í svo fram fyrir daginn; en vér gjald-
þegnar þykjumst eiga rétt <Í, að fá að "ita um þetta mál, og því mæli
eg með nefnd.

Petur Petursson: Eg vil gjöra grein fyrir atkvæði mínu. Ept-
ir því sem eg þekki til, getur eingum dottið í hug no gruna amt-
manninn í Vesturamtínu um neitt, er meíðí sóma hans, svo þegar
eg gef atkvæði með nefnd, er það af því eg- álít rett a'b gjöra opin-
berlega grein fyrir opinberum sjóðum.

Jón Sigurðsson fní Tandraseli : Eg held, að víð Vesturamts-
búar, sem n11 sitjum uppi, höfum einga orsök til, ao kvarta yfir því,
að dulur hafi verið dregnar á rclkníngn opinberra sjóta þar í arntl,
hvorki í tío þess amtmanns, sem þar situr nú ao "öldum, ne for-

• manns hans, konf'erenzrriðs Bjarna, og ekki "eit eg heldur neinar
öttavonír til þess, a'b reikníngar þessir ekki fáist eins birtir her ept-
ir. því heíðí eg kunnað betur við, a~' kvörtun þessi eður bænar-
skrá hefðí komið fram frá öbrum landsparti en Vesturamtinu, og eg
hefði jafnvel heldur búizt við, ao hún kæmi frá Suðuramtínu, en þar
eo hún er nú almenns efnis og grípur á birtingu um reiknínga allra
opinberra sjóða á landinu, þá vil eg ekki mæla móti henni og gef
því atkvæði mitt fyrir nefnd.

Stefán Jónsson: Eg vil og svo mæla með nefnd, og skal geta
þess, að eingin bænarskrá kom úr Norður- og Austur-amtínu, því
þar hefir ekki veri'b skortur á skýrslum um þess konar reiknínga;
en til orða kom ao senda bænarskrá um, ao birtir yrði rcikníngar
fyrir prcntsmlðjusjóðnum, en fórst fyrir af víssum orsökum.

Páll ~1Ifelsteð:Eg vil einnig mæla með nefnd, af því mer þykir
það vlbkunnanlegra og vlðunanlegra bæði fyrir embættismenn og
gjaldþegna, a'b reíknfngar fyrir opinberum sjóðum se birtir opinber-
lega.

Forseti: þar et hinn h.ittvirti konúngsfulltrúi skírskotabi til
mín viðvíkjandi auglýsingu i blaðinu ÞjóOólfi á reikníngum jafnaðar-
sjóosins og annara opinberra sjó'ba i Vesturamtinu, þá vil eg geta
þess, eins og landsmönnum sjálfum er kunnugt, að reilmíngar jafn-
aðarsjéðslns og annara sjóoa í Vesturnmtinu til ársloka 1854, held-
ur en til 1855, ern prentaðir í "Þj6Mlíi"; skal eg bæta því við, a'b
þeir sýna það sjálfir, ao þeir ern svc grelnlleglr, al) eigi hafa kom-
ið á prent um hin seinni ár jafngreinilegir reikningar, ao Því mer er
kunnugt.
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Var síðan geingið til atkvæða um, hvort nefnd skyldi kjósa í
þetta mál, og var nefnd samþykkt með 18 atkvæðum gegn 2.

Var þá stúuglð upp á 3 manna nefnd, það samþykkt, gcínglð
til kosníngar, og hlutu þessir flest atkvæði:

Petur Petursson 10 ath.
Sveinn Skúlason 8
Arnljótur 6lafsson 7

og voru skjöl málsins afhent þeim, er flest atkvæði hlaut, hinum 3.
konungkjörna þfngmanni.

Forseti: þar ekkert er frekara til umræðu í dag, vil eg á-
kveða fund til á morgun kl. 11, og munu þá koma til umræðu nokkr-
ar nýjar bænarskrár og nefnd verða kosin í fjárklá~amáli~, eins og
ákYe'bi~ "ar á 4. fundi, að þetta ætti að verða 14. þ. mán., en hann
er á morgun.

Fundi elítíð.

14. júlí - níundi fundur.
Allir á fundi, nema þíngmaður Ísfirðínga og hinn 6. kontiug-

kjörni þfngmaður, er hafði tilkynnt forseta forföll sín.
Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Á~ur en geínglð er til dagskráarinnar, skal eg geta

þess, a~ eg hefi feíngið skjal frá Biskupstúngnahrepp í Árnessýslu
til alþfngis, er skýrir frá þ"í, að hverju leyti kosníngar hafi farið
þar síðast óreglulega fram, og beiðist þess, að alþíngi hlutist til þess,
að reglum þeim, sem löggjöfin hefir sett fyrir kosníngum til alþíngis,
verðl fylgt betur Iramvegis ; og mun þetta skjal, ásamt met, umkvört-
un úr Húnavatnssýslu líks efnis, verða sett á dagskrdna von bráðar.
Einnig er til mín komin uppástúnga frá þíngmanni Rángvellínga um
það, að alþíngi taki kollektumálið af nýju til meðferðar, og riti um
það bænarskrá til konúngs í líka stefnu og á síbasta þíngí. Auk
þessa hefi eg teklð vlð uppkasti til þakkarávarpsins til kenrings fyr-
ir undirskript hins íslenzka texta laganna, og mun það verða tekið
upp á dagskrána, þegar það er búið að liggja álestrarsalnum 3 sól-
arhrínga.

Samkvæmt dagskránni vil eg þá bi~ja þíngmenn að kjósa nefnd
í fjárkláðamálið, eins og ákveMð Hr á fundi 5. þ. m_.;~eins og þá
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var lýst yfir, get eg eigi leyft í dag neinar umræður um þetta mál,
nema þær, er að eins snerti tölu nefndarmannanna.

Var þá bæði stungið upp á 7 manna nefnd og 9 manna nefnd
og það síðan samþykkt með 17 atkv., a~ 7 menn skyldu vera í
nefndinni.

Sí'ban var geingið til nefndarkosníngar og hlutu þessir flest at-
kvæði.

Arnljótur Ólafsson
Páll Sigurðsson og
Ólafur Jónsson hvor
Sveinn Sl.úlason .
Stefán Jónsson

18 ath.

17
16
15

Guðmundur Brandsson og
Ásgeir Einarsson hvor . 13
Síðan voru skjölin afhent þíngmanni Borgfirðínga, er hlotið hafði

flest atkvæði,
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til Inngangs-

umræðu bænarskrá frá Þínghö/Oafundi, um að þjóðeignir, þ. e. eptir
því sem í bænarskránni er útlistað, jarðir kirkna og staða, o. fl., se
byggðar líkt og klaustrajarðir.

Var bænarskráin afhent flutníngsmanni, þíngmanni Norður-Múla-

sýslu.
IIalldór Jónsson: Eg vil leyfa mer að lesa hana upp.
þar einginn mótmælti því, var bænarskráin upp lesin, svo lút-

andi:

"Þa~ er orðíð að venju um byggíngu klausturjarða. og mun vera
byggt á konúnglegum rál'lstöfunum, að leigullðlnn megi búa á jörð-
unni æfilángt, ef hann situr hana vel, og svo fær einhver nánasti
erfíngi hans ábúMna eptir hann, ef sá er líklegur til a'tJ fara "el með
[örðlna.

En á ö'tJrum opinberum eignum, svo sem kirkna og fátækra,
er byggingunni allt af hagað eins og á bænda eignum, a'tJ leiguliða
er gjört að skyldu, að víkja frá jörðunni, hvenær sem börn eða ekkja
hans, sem byggir, þarf hennar með,

Oss finnst allt öðru máli að gegna um þessar jarðir, sem byggj-
andi hefir til umráða, en á ekki, heldur en um bændaeignir ; en ávallt
verður það að aptra lelguliðanum, að bæta jör'tJ sína, ef byggíngin el'
svo völt.
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þeir munu vera fáir, sem vilja leggja mikinn kostnað, til að
hýsa vel ábýli sitt, og bæta það með ræktun, gírðíngum, slðttun,
vatnsveltíngum og öðru, þó þeir væri annars menn til þess, ef þeir
eiga von á, al'l rekast burtu, þegar minnst varir. Slík byggingarað-
ferð hlýtur því ao Hra meðal til þess, að opinberar eignir níðast
niður, eður al'l bezta kosti f,í ekki þær bætur, sem þær gæti felngíð,
ef öðmvís! væri hagað byggíngunni.

En það gjörir aubsjaanlega rýrl'l í tekjur landsins og stéttanna,
ef búnaði á þjól'ljörl'lunum fer hnignandi, eða hann tekur ekki þeim
bata, sem kostir jarðanna leyfa, og framför og viðleitni í jarðabótum
nú á tímuni mundi koma í verk, ef byggíngarhátturinn spillti því
ekki.

því ætlum "er það væri harðla nauðsynlegt, að lög væri sett
um byggingu þjéðelgua, einkum kirkjujarða og fátækra, annaðhvort
lík því, sem nú tíðkast um klansturjarl'labyggíngu, ellegar byggt væri
um vissa áratölu, og heitlð Illll leið, að leingja byggínguna, ef bú-
andi sæti vel jörCina, og að SYO skyldi einhver efnilegur nil'lji hans
standa næstur jörðinni eptir hann.

Athugi~ þetta málefni og ræðið, fulltrúar göðír, á alþíngi í sum-
ar, og ritið komíngi vorum bænarbréf (ef þer gjörið málið að álitum)
um það, að hann setji það, af mildi1egri umhyggju sinni fyrir vel-
líðan vorri, í lög hjá oss, að hver, sem hefir umráð þjóðelgna vorra,
byggi þær með líkum hætti, og klausturjarðir eru bygg~ar, eður ,i-
kveði vissan byggíngartíma, og leingi hann síðan, ef leiguliði situr
vel jörðina, og að einhver efnilegur niðji ábúandans skuli standa
næstur jör~unni eptir hann.

þínghöfðafulldi, 27. maímán. 185\)".

(7 nöfn).
Halldór Jónsson: þó þessi bænarskrá snerti meðferð jarða, er

henni þó öðruvísi hattað, en bænarskránni um fast akveðíb land-
skuldargjald eptir hundraðatalí, sem þíngtð felldi Í gær; vona eg
því, al'l þíngið setji nefnd til að íhuga mál þetta, sem miðar til a\)
efla góða áMð jarða og endurbætur þeirra. Til þvílíka hefir sá
ekki mikla hvöt, kem ekki má búa ,1 jör~ sinni nema faein ár, eða
verður a~ standa upp, þegar húsbóndinn vill. Annars veit eg ekki,
hvað víða kann að vera ástæða til að kvarta yfir þVÍ, að ábúendur
kirkjujarða hafi ekki stöðuga ábú\). Fyrir mitt leyti man eg ekki
til; a\) eg hafi byggt nokkra klrkjujörð öðruvísi en svo, að eg hefi
til tekið, frá hvaða fardögum eg byggði, en ekki hvað leingi, og
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vona eg, a~ þetta se sama sem Iífstfðarábúðarrðttur. Þa~ er og
í þessu efni aðgætanda, að prestaekkjur hafa rett til að f.á einhverja
kirkjujörð til ábúðar, þegar þær verða að víkja frá stöðunum, og þess-

um retti má ekki halla, þó æskilegt væri, a~ ein regla næði yfir
allar [arðlr,

Þórður Jónassen: Eg verð aú mæla með því, að nefnd verði
sett í þessu máli, því mer virðist öll nauðsyn á, að bæta úr því,
sem bænarskráin kvartar yfir, hvað byggíng kirknajarða snertir.
Eg veit ekki betur, en löggjöfin ætlist til, a~ slíkar jarðir se byggð-
ar æfilángt,' og þessi skoðun liggur til grundvallar í alþíngistilskip-
uninni, atl því leyti a~ landsetar 1Í kirkjujörðum hafa kosníngarrétt,
þegar jörðin, sem þeir búa á, nær 20 hndr. dýrleika, auk þess aú
þetta fyrirkomulag, atl byggja jarðirnar æfil.ingt, er hið hollasta
fyrir meðferð og ræktun jarðanna,

Ásgei1' Einarsson: þó eg ekki se mótfallinn _nefnd í þessu
máli, vil eg samt leiða athuga þíngsins a~ því, að búi~ er aú setja
á þessu þíngl 23 nefndir, og meðal þeirra mála, er þær eiga að
segja álit sitt um, eru mörg mál, sem þíngmenn hafa mikinn áhuga
á a~ verði leidd til lykta, og sýnist mer menn ætti a~ fara varlega
í að I{jósa fleiri nefndir, nema brýn nauðsyn se til; þíngmenn hafa
feíngíð nóg að gjöra; eg er í 7 nefndum, og er það nóg fyrir mig,
eg er ekki meiri maður en svo.

Halldór Jónsson: Vegna tímaskorts vona eg a~ þínglð hrindi
ekki þessu máli, ef þa~ annars álítur, að það se þess vert, að nefnd
se í það sett; hitt er annað mál, hvort tími verður til a~ leiða öll
mál til lykta, sem til meðferðar hafa verið tekin.

Petur Petursson: Eg get ekki verið meðmæltur nefnd í þessu
máli, því eg held, a~ það geti ekki orðið til neinna bóta, þó máli~
se rætt. Bænarskráin geingur út fd því, að það se venja, að prest-
ar reki ábúendur kirknajarða af þeim, þegar þeir vilja, en þetta er
víst ekki rétt ne leyfilegt, og veit eg eingin dæmi til þess, að þa~
hafi verið gjört; hafi það skeð í Norður-Mrilasýslu, verður það a~
vera undantelmíng. Flestir prestar byggja jarðirnar frá fardögum
til fardaga, og byggja þær ábúendum, lÍ meðan þeir standa í skilum,
en í Iatækum sveitum stendur opi svo á, að prestar þurfa a~ sæta
lagi, a~ f:í duglega menn úr öðruni sveitum fyrir ábúendur, bæði
vegna sveitarfélagsins, og svo líka vegna jarðanna sjálfra, en þetta
yrði þeim ekki mögulegt, ef það feingi framgang, sem bænarskráin
fer fram á. þetta JlI:íl er í gótlu horfi, þar eg þekki til, og mun
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það vera undantekning, ef ei er svo alstaðar ; eg get ei seo, hvernig
þfngið gæti beðizt lagaboðs í þessu efni, og það því síður, sem þu~

kynni að koma í baga vio önnur lög, er leyfa prestsekkjum ao
búa ri einhverri kírkjujörðínnl í sókninni.

Páll Sigurðsson: Hinn 3. konringkjörni þingmaður tók það
flest fram, er eg vildi hafa sagt, og verð eg að vera ,1 móti nefnd
í þessu mrili, þvi ábúendur kirkjujarðanna eru optast svo leingi ii
kírkjujörðum, sem þeir vilja, ef þeir annars eru duglegir menn og
standa í fullum skilum, eins og ábúendur klausturjarðanna, og mer
finnast ei heldur þeir gallar á byggingu kirkjujarðanna, ao þao se
umkvörtnnarefni, svo að mer sýnist ei nefnd nauðsynleg í þessu máli.

Arnljótur Ólafsson: Eg vil þó leyfa mer að styðja það, ao
nefnd verði kosin í þetta mál, því bænarskráin sýnir, að reglum
þeim, sem þar um eru settar í tilsk. frá 1705, ekki er fylgt, því
þótt flutníngsmaður ekki vissi til, að breytt væri frá lögunum vfðar
en í þeirri sveit, er bænarskrain er frá, og hinn 3. konúngkjörni
þíngmaður og þíngmaður R<ing\'ellínga víssi heldur eigi til þess, þá
vil eg samt ráða til þess, að þínglð kjósi nefnd og kysi þá helzt í
hana lögfróða menn, sem ætti ao skýra frá því, hvað væri lög um

byggíngar opinberra jarða, einkum kristfjarjarða, því um þær munu
lögin vera fremur ógreinileg. Nefndin gæti þá gefib skýrslu um,
hvað lög se í þessu efni; þætti henni þá lögin óhentug eða þá ó-
greinileg, þá ætti þíngið að rita konúngi bænarskr.i og bíðja hann
um breyting á lögunum, eður þá að skýra lög þau, sem uú eru um
ábúðir slíkra jarða.

Halldór Jónsson: Þa~ er líka í bænarskránni annað atriði,
sem eg trtií að ekki hafi enn verio ahrært, nl. ao börn eða naúngar
bændanna fái ábúbina eptir þá. Þessa þykir mer mjög svo sann-
gjarnt ao se gætt, þegar vel hefir verið lniíð á jörðunni, og henni
gjört mikið til bóta, en annars ekki.

Ásgeir Einarsson: Vlðvfkjandl tilsk, frá 1705, sem þingmað-
ur Borgfir'bínga stakk upp lÍ að nefnd lögfróöra manna segði álit sitt
um, þ,í vil eg geta þess, að einn lögfró'bur maður hefir skrifað 1íIit
sitt um hana, og áleit hann, a~ hún næði til allra privat- jarða ; en
suma lögfræðinga hefir þó greint á UIIl það vi'b hann, og ef svo færi
nú í nefndinni, yrði nefndarálitíð ekkí gó'b reglugjörð fyrir þjéðina,

og finnst mer því vera varlega faranda Lingt út í þetta m.il, sem
varla mun verða búið á þessu þíngi.

Guðmundur .Brandsson : Ttlskipun fd 1705 skipar ';\0 fyrir,
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að cingum megi byggja út af jöro þeirri, er hann búi á, ef hann
geldur eptir hana, eins og ao fornu verið hafi; eg held IlÚ, ab fáir
fari eptir þessu, því það getur orðið æði ósanngjarnt; annar getur
svo bætt ábú'ðarjöro sína, að hún verði helmíngi betri en áour, og
annar ao þ"í skapi spillt sinni ábriðarjörð, enda þó hann gjaldi eptir
hana eins og til forna; er það þá rett víð næsta ábúandaskipti, að
láta landskuldir beggja þessara jarða standa í stað , eða geta ekki
jarðir breytzt svo af náttúrunnar völdum, að afgjald þeirra hljóti að
verba breytanlegt ? Af æfifestunní, sem verið var ao tala um aðan,
getur nú leitt ýmist illt eða gott. Ef ver setjum, að einhverjum
'lló'ða se byggo kirkjujörð upp á lífstíð , þá getur annar duglegri
maður, sem sæti jörðina betur, ekki komízt a'ð, og er það Bi lítill
skaði fyrir brauðíb ; en se ábúandlnn duglegur maður, sem situr
jörðín» vel, þá þurfa menn ekki ao vera hræddir um, ao lands-
drottinn muni "ilja byggja honum út. En með tilliti til þess, að
niðjar ábúandans hafi forgangsrétt fyrir öorum, þá mun það varla
vera meinað syninum, að taka vio ábúðinni af föður sínum, ef hann
er til þess hæfur, en se hann óhæfur, á hann eingan forgangsrétt
a0 hafa; en eg vil ekki, að þessi forgángsrðttur se lögákvebínn, því
það væri hið sama sem ao gefa sonum prestanna, ef þeir prestar
væri, forgangsrétt fyrir 1iorum til brauða þeirra, er feðrum þeirra
voru veitt, og yfir höfuð finnst mer, að þíngiö, ef það skiptir ser
af þessu máli, þraungvi ser of mjög inn ,i milli landsdrottins og
leiguliða.

Stefán Jónsson: Eg vil styðja að þVÍ, ao nefnd se sett í þetta
mál, því þegar bænarskrá kemur til þíngsins, mun þao ei vera að
orsakalausu, en þegar einhverju máli er hrundíð , þá lítur út eins
og það se ei þess vert, að það se rætt, og bót ráðin á því, sem
kvartað er yfir; en þó málið ekki verði leitt til lykta, þá geta menu
seo til þess aðrar orsakir. Bænarskráin fer fram á það, ao kirkju-
jarbirnar byggist eins og klausturjarðir og konúngsjarðír, og sýnist
mer ekkert á móti því, ao svo sð, og eins og hinn 1. konúngkjörni
þíngmaður benti til, geingur alþfngístílsk. lít frá þVÍ, að ábúendur
kírkjujarðanna hafi lífsfestn. En víðvíkjandl retti prestsekkna til ao
búa lÍ einhverri klrkjujörðunni, þ:í munu jarðir þær, sem þeim eru
ætlaðar, víðast hvar vera til teknar, og yrðí þær her frá sjálfsagt
undan teknar, svo það þyrfti ekki að koma í neinu bága vlð prests-
ekkjujarðírnar, þ6 það feingi frarng.ing , sem bænarskráin fer fram
,í; en "ið \'íkjandí því, að niðjar ábúendanna skuli hafa forgtingsrett
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fyrir öðrum, þá mun ekki vera svo erfitt að f,í því til vegar komið,
þVÍ stjórnin hefir sjálf gefi~ kost á því, með tilliti til klausturjarð-
anna, ef þeir eigi standa á baki hinna, sem bjóðast, og vil eg Því,
að nefnd se sett í þetta mál.

Halldór Jónsson: Hafi mer heyrzt rett, hefir hinn heiðraði
þingmaður Gullbríngusýslu talað af dálitlum misskilníngi ; það er
ekki tekið fram í bænarskrannl, að abúðln eigi að fást fyrir sama
eptirgjald. sem aður var.

Pétu» Petursson: Mer þykir það vaniðarvert að setja nefnd,
nema menn viðurkenni, að sú venja, sem kvartað er yfir, se slæm,
og fullkomin þörf se á, að ráðin se bót á því; ef menn ekki viður-
kenna þetta, sýnist mer það ekki vera þínginu samboðið að setja
nefnd í malíb, þao er líka hægt að sjá, til hvers ills það getur
leitt, a~ byggja kirkjujarbirnur upp á Iífstíð ; því, eins og menn vita,
hafa prestar opt braubaskíptl ; og gæti menn vel hugsað ser, að ein-
hver prestur, sem bráðum ætlabí að flytja frá brauðinu, byggN ein-
hverjum lítt duganda manni jör~ fyrir mikla festu, og flytti svo í
burtu, og sá prestur, sem kæmi eptir hann í brauðið, yrði a~ sitja
með þenna mann, og gæti ekki byggt öðrum duglegri jörðina.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg vil bæta því vi~ það, sem
hinn haæruverðugi 3. konúngkjörni þíngmaður nú mælti, a~ ef allir
feingi strax æfífestubréf, sem tæki klrkjujarbírnar, gæti opt övíbkom-
anda sveitarfelagi orsakazt þýngsli 'og jafnvel vandræði, helzt ef brögð-
um væri nú beitt, sem ske mætti, t. a. rn. prestar eiga opt með
klrkjujarðír í öðrum sveitum, en þeir búa sjálfir í; vildi þeir nú
sem sveitarstjórar vernda sveit sína fyrir áfallandi byrði af einhverj-
um f;ítæklíng eður kann sko raðleysíng]a og sléða (eins og sá há-
æruverðugt þingmaður tók til orða), sem stæðí Í ömegðarvon, gæti
presturinn strax með byggtngarleyflnu gjört hann með allri sinni ó-
megð sveítlægan í övíðkomanda hrepp, jafnvel þó hann sæi ser borg-
ið a~ fá skuldirnar af jörðinni nm næstu 10 :ír; þó hann aldrei gæti
goldið þær sjálfur, mundi heimafelagsmönnum þykja það tilvínnanda,
að gilda þær upp (niðr] í) vlð prest sinn, til að losna víð slíka byrðí,
sem af þess slaga fólki getur staðið, en við vitum vel, a~ þó sum-
um prestum se annt um a~ fá göða abrið og umhírðíng á kirkju-
jörbunum, þá er misjöfn umsjón sumra presta með það, bara ef þeir
fá skuldirnar, og er sjáanlegur vottur þess, að margar þær [arðlr munu
vera síður setnár en bændaeignir.

Ásgeir Einarsson: Eg I hélt menn ætti a~ tala her um það,
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hvort kjósa ætti nefnd í þetta mál, en ekki um mulið sj,ilft, en mel'
sýnist menn samt vera komnir æði lángt út í það ; sumir vilja, að
nefnd se kosin Í þetta mál, þVÍ það gjörir beíðendunum hughægra,
þó þíngíð ekki leiði það til lykta; þessu get eg ekki verið meðmæltur,
því það er ekki til neins, ef þíngið álítur það önauðsynlegt ; eg vil
heldur láta önnur mál, er kunna að þykja meir aríðaudl, g.inga fyrir
i þetta sinn.

Þórður Jónassen : Eg get þó með eingu móti fellt mig vm
það, sem sagt var fyrir skemmstu af einum þingmanni, a~ næsti
prestur geti 6nýtt byggíngarbriif formanns síns, þvi það sjá allir,
hvað slíkt er óeðlilegt og fjarstætt gó~u lagi, og sýnir þetta meðal
annars, hversu það er nauðsynlegt að fá um þetta fasta reglu.

Guðmundur Brandsson: Þíngma\)urinn frá Norður-Mrilasýslu
hefir tekið rángt eptir orðum mínum viðvíkjandi tilsk. frá 1705, því
eg sagðl, að hún gjör'bi r,íð fyrir afgjaldi af jörðunum eins og til
forna, svo ef þetta væri lög, þá ætti landsdrottnar ekki að geta hækk-
að landskuldir fffi forngildunni. þa'b hefir verið sagt, al'! tllsk,
frá 1705 væri lög um byggingu þessara jarða, og finnst mer þá ó-
þarfi a~ biðja um lög um það, sem lög eru fyrir. Eg vil þVÍ ekki
styðja a~ nefnd i þessu máli. Menn hafa sagt, ao þó nefndarálit
yrði samið, þil væri ekki YÍ::;t, að það feingi meðhald þíngsins, el'!a
yrði leitt til lykta, því svo hafi opt áður víð borið. Eg játa þetta
satt vera, en bið menn undir eins gæta þess, að þau mál, sem þannig
hafa fallíb niður, hafa mjög sjaldan verið endurnýjuð a næsta þingi;
það má sj;i nóg dæmi þessa í tíðindum fni undanförnum alþíngum;
en þegar mál hafa verið felld frá nefndarkosníngu, þá hafa beiðend-
urnir opt ítrekað þau aptur, ef þeim hefir verið alhuganuíl, að fá
þeim framgeingt; eg held nú, að líkt gæti farið fyrir nuill þessu, þó
nú yrði eingin nefnd i það kosin, þVÍ ef lÍ næsta þíngi kæmi um
það fleiri bænarskrár en mína, kynni að verða ástæða til a'b gefa því
þá gaum.

H. G. Thordersen : Eg vil, a'b nefnd se kosin í þetta mál, og
vil eg ao eins geta þess, a'b sannfæring min er sú, a~ jarðir Í rétt-
um skllníngl se a~ meiníngunni til byggðar með æfi festu, því þa'b
liggur til grundvallar fyrir serhverri byggíngu, rueð fáeinum und-
antekningum, sem lög akveða í einstökum greinum, a~ sá, sem við
jörðínní tekur, megi búa á henni, meðan hann fullnægir þeim skil-
málum og því byggfngarbrðfi, sem sá setti honum, er í upphafi byggði
honum jörðina.
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Stefán Jónsson: Menn hafa sagt, að ekki væri mögulegt að
reka þann ábúanda burtu af kirkjujörðum, sem gyldi eptir þær, en
þetta er ekki sagt, því það geta verið aðrir skilmálar, sem hann
ekki uppfyllir, og fyrir hvað að má reka hann burtu. það má vera
daglegur ábúandi, sem uppfyllir alla þá skilmála, sem settir eru
eptir byggfngarbrðfum klausturjarðanna, þaö er nokkurs vert að háfa
tryggan ;ibúoarrett.

Páll Sigurðsson: Hinn 2. konúngkjiirni þíngmaður sagði, að
prestarnir byggði jarðirnar að eins fyrir sína tíð, og held eg það se
óvanalegt, og miklu venjulegra, að þeir byggja þær ólÍkve'ðinn tíma,
og sýnist mer menn eigi vel að gæta að ser í þessu máli, því vel
getur komið fyrir, að fleiri prestsekkjur se í einu brauði en 1, má
ske 3--4, og svo uppgjafaprestur þar ofan á.

Petur Petursson: Eg vil að eins bæta því það, sem eg sagði
áðan, að eg efast um, að bænarskráin se á góðum rökum byggð, því
þar sem ekkl kemur nema 1 bænarskrá þess efnis, getur óánægjan
ekki verlð almenn. Ef málinu væri nú vísað frá, gæti það orðið
tilefni til þess, að til næsta þíngs kæmi fleiri bænarskrár sama efnis,
ef óreglan væri víðar, og þá væri meiri ástæða til að taka málið
fyrir, en nú, eptir unikvörtun að eins einnar bænarskrrlr.

Arnljótur Ólafsson: Af því eg var sá, sem fyrst kastaði tllsk.
1705 inn á þíngíð, finn eg mer skylt að skýra betur meiníng mína.
Eg vildi þá, að nefnd yrði kosin í þetta mril, til þess að rannsaka, hvað
væri lög her í landi um byggíng þeirra jarða er her ræðir um,
og þó einkum um byggíng kristfjurjarba, og að nefndin gæfi þínginu
skýrslu um það, og í annan stað, ef nefndinni skyldi finnast lögin
ekki góð eða óskýr, stínga upp á því, að ný lög yrði gefin þar 1I1l1.

Þjóðin á rett á að geta þekkt og skilið lögin, og ab þau se skýrð
fyrir henni, ef þau eru næsta óglögg, og að lögunum se breytt, ef
þau ern óhentug, og því vil eg "hafa nefnd í málið. þó ver feingj-
Ilm eigi nema skýrslu frá nefndinni, þá verða þó þíngtíðindln fyrir
þann mun betri eign fyrir hvern hrepp.

Gísli Brynjúlfsson : Mer finnst það vera mikil ;ístæoa á móti
nefnd í þessu máli, sem hinn 3. konúngkjörni þingmaður tók fram,
að þar sem ekki hefir komið til þíngsins nema 1 bænarskm í þessu
máli, þá muni mí eingin bráð nauðsyn vera á þeirri breytíngu, sem
um er beðið; sýnist mer því með öllu óhætt að fresta nú málinu
um sinn og bíða 8,'0 átaka, hvort fleiri verða á því, eptir að því
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nú einu sinni er hreíft ; þá geta menn og, ef þörf er á breytíngunni,
búið það betur undir til næsta þíngs.

H. G. Thordersen " Eg vil þó ekki, að máli þessu se frestað,
af því eg álít það mjög árfðanda, og það því síður, sem mörg mál,

er minna eru áríoandi, hafa komizt inn, og eg vil, að nefnd se kos-
in í þetta mál, þó eg ætti Svo að sitja her á Þíngi fram á veturnætur,
af því ao eg vil, ao þínglð haldi :i fram eins og það hefir byrjað.

Forseti,' þar einginn tekur framar til máls, álít eg inngangs-
umræðu þessa máls lokið, og "ii eg því biðja þínginenn að gánga
til atkvæða um það, hvort nefnd skuli kjósa í þetta mál eður eigi.

Voru atkvæði síðan greidd og nefnd felld með 12 atkv. gegn 9.
Forseti,' þar næst kemur, eptir dagskranní, bænarskrá frá þíng-

höfðafundi í Norður-Mrilasýslu, um að eingin jörð skuli vera undan-
þegin tíundm'gjaldi; flutníngsrnaður er hinn heiðraði þíngmaður úr
Norður-Múlasýslu. Var bænarskráin afhent flutníngsmanni.

Halldór Jónsson,' Eg skal leyfa mer að lesa bænarskrana.
Bænarskráin var lesin upp, svo látandi :

"þó það væri gjört ao lögum her á landi á dögum pdfavillunn-
ar, að það góss, sem til guðs þakka var lagið, skyldi vera undan-
þegið tíund, og þetta hafi haldizt, það ver vitum, að miklu leyti
híngað til, þá finnst oss eingin sanngirni í því, eða jöfnuður, og það
því síður, þar flestar þessar jarðir eru jafnan meðal hinna betri í
sveitunum, en serhver bændaeign er tíunduð til allra stétta, hversu
vesöl sem hún er, eða hátt sett að hundraðatali. Ao vísu vitum ver
menn segja, að hefð se komin á tíundarfrelslð, og sumar jarðirnar
hafi verið gefnar eða seldar í fyrstu með þessum kostum.

En vðr getum ekki metið þessa mótbáru svo mikils, sem sann-
girni og réttan jöfnuð. Síoan alþíngi hófst, vitum ver að lög hafa
verið sett, sem raska fornri venju, lögum og gjafaakvorðunum, 1. a.
m, um meðferð spítalaeignanna og gjöld presta til jafnaðarsjóða.

Virðist oss sama máli sæta um klrknajarðlr og fátækra, stóla-
jarðirnar gömlu, og klaustrajarðír, að eingin sanngirni se í því, að
þær se undanþegnar nokkru tfundargjaldl, framar en aðrar jarðir.
En það mundi þó rífka að nokkru leyti tekjur landsins, og presta
og kirkna, sem sumstabar þurfa þess með, ef allar jarðir, sem til.
guðs þakka hafa verið lagðar, væri tíundaðar.

þao eru einasta etaðajarðímar, sem ver finnum nokkra ástæðu
til a'ð væri undanþegnar, vegna þess tekjur sumra presta eru S\'O
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litlar, að ekki mundi mega skerða þær; þó finnst oss sú métbara
eingan veginn nóg til þess að þiggja stabína undan tíund, því hæg-
lega mætti bæta prestum með öðrum hætti, það sem þeir missti fyrir
þetta, enda bættist þeim og víðast aptnr Í nýjnm tíundum af öðrum
jörðum meir, en þeir missti, þó þeir tíundaði staðl sína. því álitum

ver einnig ætti að tíunda þá.
Ver biðjum yður, heiðruðu alþíngismenn, að yfirvega þetta mál

á þínginu Í sumar, hvort ekki se rett og sanngjarnt, að allar tíund-
ir eil goldnar af öllum þeim [örðum, sem nú ern þegnar undan tíund-
arskyldu, og ef þer verðlð á voru máli í þessu efni, að senda þá
konúngl vorum bænarskrá þess efnis, að hann gjöri þa'ð af koming-
legu valdi sínu að lögum her á landi, að eingin jörð skuli framar
vera undanþegin tíundargjaldi.

þínghiif~afundi, 27. maímán. issc-.
(7 nöfn).

Halldór Jónsson: þó eg varla geti búizt vil'>, að bænarskráin
fái betri afdrif en sú, sem Þíngi'ð nú felldi, verð eg þó að álíta
málib þess vert, að það komi til umræðu.

Þ6rður Jónassen : :Mer þykir það eðlilegt, þó kvartað se yfir
því, hvað tíundin kemur misjafnt niður á jörðunum, og það því fremur,
sem stjórnin ætlaðist upphaflega til þess, a'ð allar jarðir væri tíundaðar,
eins og sjá má af Bessastaðasamþykkt og tilskipuninni frá 1575, en
þessu varð aldrei framgeingt, hvorki á klaustragóssínu nð á góssum
biskupsstólanna, því sumstaðar var að eins goldin prests- og fritækra-
tíund, t. a. m. lÍ klaustnrgóssinu, sumstaðar eingin tíund, og vi'ð söl-
una á Skálhclts-blsknpsstrilsjörðum var kaupendum jarðanna algjör-
lega veitt tfundarfrelsi, og sama tíundarfrelsi átti ser stað á fyrver-
andi Hólastólsjör'ðum, og þetta frelsi er þeim einnig dæmt með dómi
hæsta rettar í vetur sem lelð, og fyrir nokkrum árum felldi hæsti
réttur dóm um tíundarfrelsi annara jarða í Múlasýslu. þa'ð Sj,l nú
allir, h'ð eigendur jarðanna ekki verða sviptir þessu tíundarfrelsl,
sem þeir eru svo vel að komnir, því það væri að skerða þeirra lög-
lega eignarrétt. Annað mál er þa'ð, a'b þetta frelsi þeirra geti komið
til álita, þegar gjör'ð væri ný skattgjaldalög fyrir Iandið, og það má
gjöra rá'ð fyrir þVÍ, að svo verði, og þar á því þetta mál heima.
Eg vil því ráða til, að þínglð skjóti þessu máli frá ser, því, eins
og nú stendur, verður, a'ð mínu áliti, ekkert vi'ð það gjört.

J 6n Petursson: Eg verð að vera hinum háttvirta 1. koming-
kjörna þingmanni með öllu samdóma í Því, a'ð menn beiddi um, al'>
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brjóta rétt á einstöku mönnum, ef menn beiddi um, a~ gj1ira það ao
lögum, sem bænarskráin fer fram; því tíundarfrelsi það, sem Skál-
holtsstölsjarðírnar njóta, er einmitt helmilað þeim í söluskilmálum
þeim, sem Skalholtestélsgöseið var selt með, og hæsta réttar dömur hefir
nýlega alítíð, ao það einnig gilti fyrir hinar seldu Hélastélsjarðír, e~-
ur að þær hefbi verið seldar með því , og að biðja um ao svipta
eigendurna þessu tíundarfrelsi, er því sama, og taka frá þeim það,
sem þeim hefir verið selt.

Stefán Eiríksson: Eg er flutníngsmanní algjörlega samdóma í
þVÍ, að allar jarðir ætti a~ vera tfundarskyldar ; því það er þó auð-
sjáanleg ösamkvæmni í því, að komingsjarbír eru tíundarfríar, með-

an þær eru dseldar, en undir eins og einhver þeirra er seld, er Iarlð
ao heimta tíund af henni. Eg verð því ao mæla með nefnd í málinu.

Stefán Jónsson: Eg verð nú að mæla móti nefnd í þessu nuilí ;
þVÍ þó breytíng yrði gj1ir~ í þessu efni, álít eg hollast, að fresta því
eptir skattgjaldslögunum; hvað Hdlastölsjarðír snertir, þá veit eg, al'>
af þeim greiðast 2 tíundir, og eru þær sjálfsagt seldar með því tí-

undarfrelsi.
H. Kr. Friðrilæson : Eg verð einnig a~ mæla móti nefnd í

þessu máli, af þVÍ mer finnst það, að bmja nm tíund á [örðum, sem
seldar hafa verið með tíundarfrelsl, se eignamín ; því það er sama,
og ao biðja kenring a~ taka nptur fd einstöku mönnum það, sem
hann hefir sjálfur selt þeim; annað mál væri það, ef menn vilja
bi'Oja um, a~ þær konúngsjarðír, sem eptlrlelðís verða seldar, seljíst
með þeim skildaga, að alla tíund skuli af þeim greiða, ef þær ern
nú lausar við tíundarskylduna ; en eg get ekki skilið, a~ hitt verði
heimtað, og fæ ekki se~, að bænarskrá þessi eigi eða geti Ieingið
framgáng.

Halldór Jónsson: Eg skoða máIio 8\'0, að jafnréttl tali fyrir
því, að ein regla væri fyrir allar jarðir Í landinu; annað mál er það,
hvort nú se rettur tími til ao gjöra þessa breytfng, og hvort það
kann að hagga rétti einstakra manna.

Ásgeir Einarsson: Mer þykir vel Iarlð , að málinu er hreift ;
Því skeð getur, að jarðamatsnefndin finni ástæðu til að taka tillit
til þessa; því þall er auðvitað, að Iíka getur kornið til tals um prioat-
manna réttindí ; það er líklegt, a~ sri, sem keypt hefir jörð, meðan
tíund stöð á henni eptir gamla jarðnmatínu, og býr á henni sjálfur,
ef hún hækkaði í tíund "io nýja jarðamatíð, verðí það löggilt strax
til tíundargjaldsins, álíti ser órett gjörðan "i'ö hækkun tíundarinnar,
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eins og sá, sem keypti stólsjör~ með tíundarfrelsi, ef tíund el' lög\)

á hana. Á hinn bóginn verða að vera jafnaðar-reulndi milli privat-
manna; það er því mikill vafi, ef taka :i tíund, en ekki skatt. En
lögfróðir menn geta bezt borlð um þetta, en það er gott að vekja
eptlrtekt á því, hvað flotlð getur af breytíngunni.

Forseti: Eg skal leyfa mer að vekjn athygli a\) því, a~ það
ekki liggur mí fyrir til umræðu, að hve miklu leyti taka eigi tillit
til tíundar eptir nýja jarðamatinu.

Jón Sigurðsson frá TandraseIi: Altend hefi eg nú verið þeirrar
meiníngar, að jafnretti\) væri bezt, og að jöfn tíundarskylda ætti a\)
liggja ii öllum jörðum í landinu, hvort sem það eru bændaeignir,
eður stóls, eður klaustra, eður kirkna, helzt þar eð tíundarskyldan
(eptir því sem menn vilja mí láta fara hafa fyrir venju og reglu),
liggur öll á abtiendunum ; þó -því hafi verið slegið við, a'b þessu verði
ekki breytt, þar eð sumar jarðir hafi verið seldar, og kann ske byggð-
ar með tíundarfrelsl, þ,i mætti slíkt laga með því, a\) ábúandi hver

nyti þess, meðan hann byggi kyr á jörðunni, en svo kæmi tíundar-
skyldan snuímsaman :í allar við .ibtiandaskipti ; og jafnast er, að eitt
gángi yfir alla, og jafnaðarlegast ern ekki þessar, tíundarlausu jarðir
byggðar með hærri skuldum en hinar.

Guðmundur Brandsson: Þa\) er mísskllnlngur af þíngmanni
Mýramanna, a~ jarðartíundill leggist einganngu á lelgullðann, þó hann
svari henni til þeirra, sem við tíundum eiga ao taka, því auðvitað
er, að landsdrottinn verður að byggja jörðina með þeim mun minna
eptlrgjaldl, sem tíund nemur af henni, og þá geldur landsdrottinn tí-
lindina óbeinlínis, og getur þetta orðið halli fyrir hann í samanburð!
,'i~ annan, sem á tíundarfría jörð, því þar er ástæ~a til a~ hafa
hærri landskuld. Ef a~ nú menn, sem eiga jarðir þessar, álítast þar
fyrir færari, en aðrir, að greiða til almennra þarfa, þá vex a\) líkind-
um lausafjártíund þeirra, og þ;í útgjöldin undir eins, og svo ætla
eg hreppstjórum, ab þeir mn ni ekki gleyma a~ leggja fiskvirðinu meir
1\ þá, en aðra, í aukaútsvari til hreppsins. Verii) getur líka, ;l~ þess-
ar [arðlr hafi í fyrstunni verið keyptar dýrara, en ef tíundin hefði á
þeim hvílt; enda held eg ekki gott, a~ breyta héðan af skilmálum
þeim, er þær voru seldar eptir.

H. Kr. Friðriksson: Eg vil svara þíngmanni Mýramanna með
því að minna hann á, a~ á þessu þíngi hefir á~llr kornið fyrir bæn-
arskrá, sem fór því á 110t, a~ eigandi skuli sjálfur skyldur ao greiða
tíund af jör~ sinni; en nú er fulltrúi Mýramanna á því, að tíund-
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arskyldan leggist :í lelgulíðana. þal'J er eins og þíngmaðurínn úr

Gullbringusýslu sagðl, að í rauninni er það landsdrottinn, sem geld-
ur tíundina; því einmitt vegna þess ao landseti greiðir tíundina,
verour svo ao álíta, sem hann fái ábtiðina með betri kjörum; tíund-
in felst í jarðargjaldinu, svo ao ef eigandinn ætti ao borga tíund-
ina, yrði hann að heimta, og mundi heimta hærra eptirgjald eptir
jörðina,

Forseti,' Menn fara, að mer virblst, með þessum umræðum of
langt út í malefnið sjálft; her er einúngis það til umræðu, hvort
kjósa skuli nefnd eða eigi.

Magnús Andresson,' Eg vildi ekki segja annað en það, að þetta
mál kom til umræðu her á þíngi 1853, og var þ,i talað um það af
lögfróoum mönnum, bæði þeim, sem her eru nú á þíngi, og öðrum,
sem ekki eru her nú, og var einginn þeirra Því meðmæltur. NtÍ

hafa einnig lögfróðir menn á þessu þíngi sagt, að breytíng þessi
ekki væri tilhlýðileg, mí sem stendur i mrilíð fell lÍ því fyrra þíngl,
og eg álít, að það eigi einnig ao falla nú.

Konúngsfulltrúi,' Eg skal ekkl leingja þíngræbumar, sem eru
orðnar allt of lángar bæði í þessu og liorum unilum, meðan ekki er
spumíng um annað, en hvort setja eigi nefnd í málunum eða ekki.
Eg vil níoa þínginu frá. að setja nefnd í þessu rn.ílí ; því ef hún
eða þíngíð á síl'Jan ætti ao geta d'ðio fram úr þVÍ, Þ:í munu verða
fyrir mönnum þeir erfibleikar, er reynast ékljrifundi ; eg skal einúngis
í þessu tilliti benda á eitt einasta atriðl af fleiru, sem eg annars
gæti fram talíð. Þegar Skalholtsgössið nr selt, skeðí það með því
skilyrði, að þær eptírleiðís skyldu halda því tíundarfrelsi, sem þær
höfðu iÍour haft. þessi skil máli af hendi komings er ekki að :ílíta
sem löggjöf, er annaðhvort komíngurinn sjálfur eða hans eptirmenn
í komíngdóminum gæti breytt, heldur sem samnfngsatríðí víð kaup-
endur og seinni eigendur jarðanna, sem hefir valdið því, ao jarblrn-
ar seldust betur fyrir frelsi það, er þeim var heitið. þao væri því,
ef tíundarfrelsi þetta. væri af numíb, næstuni þVÍ ab álíta sem skil-
málarof, sem einginn getur ætlazt til af stjórninni.

Guðmundur Brandsson,' Mer virbís] þó, ao ekki verði \'il'J
Inngangsumræðuna sagt álit sitt um, hvort setja skuli nefnd e'b,! ei,
án þess að gánga nokkuð inn ií málið sjrilft. Mer heyrðíst líka hin-
um hæstv ir ta konúngsfulltrúa farast þannig orð núna, ao hann yrbí
að snerta vil'> efni bænarskrdarinnar, um leið og hann sagbí álit sitt
11m hana.
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Konúngsfulltrúi: Eg get eingan veginn viðurkennt það, sem
þíngmaðurinn brá mer um. þVÍ þetta eina atriði, er eg minntist á,
var ein af þeim ástæðum, hvers vegna eg re~ frá nefnd.

Guðmundur Brandsson: Það, sem þíngmenn hafa talað íþessu
máli, hafa einnig verið ástæður ýmist með eða móti nefnd.

Páll Sigurðsson: Eg játa einnig, að menn víð inngangsumræð-
urnar ekki eigi a~ fara lángt inn í máltð ; en þa~ er þó nauðsyn-
legt a~ hreifa efninu, og einkum þegar menn sjá fram á, að mallð
muni falla, svo biðjendur sjái ástæðuna, hvers vegna þíngtð hefir
ekki viljað gefa málinu gaum, af því þá gefst þeim kostur að sjá
ástæður þær, sem þínglð hefir borið fyrir sig, og að þeim yfirveg-
uðum, geta þeir skobað sig um, hvort eða hvenær se kominn tími
til, að hreifa málefni þessu aptur.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, álít eg inngángs-
uniræðu þessari lokið, og skal því biðja menn greiða atkvæði um,
hvort kjósa skal nefnd eður eigi.

Var swan gelnglð til atkvæða og málinu hrundið frá nefnd með
18 atkvæðum gegn 4.

Forseti: þá kemur samkvæmt dagskránni: bænarskrá fd Vest-
mannaeyjum, um takmörkun á aðflutníngi áfeingra drykkja; flutn-
Ingsmaður er þfngmaður Vestmanneyínga.

Brynjólfur Jónsson: Bænarskrá þessi er stutt, eg vil því leyfa
mer a~ lesa hana.

Var þá bænarskrnln lesin, svo látandi :

"Oss er kunnugt, að bjargarskortur lands vors hefir jafnan ver-
ið eitthvert þess mesta mein og hamlað framförum þess í mörgum
greinum. Eitt af því, sem ekki hefir hvað minnst verið til skaða,
til ritdrugs og útörmunar, hefir eflaust verið það, að ekki all-lítíð af
gæðum lands vori! hefir gelnglð fyrir vínfaung þau, er flutt hafa
verið til landsins og það opt með góðu verði, svo þVÍ síður yrði
horft í skildínginn. Þa~ er ætlun vor, a~ væri andvírðl allra þeirra
vfnfiinga eða áfeingra drykkja, sem flytjast til landsins, og sem kalla
má að se fleygt í sj6inn, komlð saman í eitt fyrir nokkur .ir, mundi
það nálega hrökkva til að bæta mönnum upp það tjón, sem víða
um land er nú orOið af fjárldá~anum og annari óáran, og menn
þannig geta staðíð jafnréttlr eptir, hvað sem á dyndí, eða, hefbí kaup-
menn vorir í stað áfeingra drykkja fært oss andvirði þeirra í mat-
vörum og öðrum nauðsynjum, mundi sjaldnar heyrast talað um bjarg-
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árskort, sjaldnar aÐ bera slys og ófarir og annað verra, sem ekki vero-
ur með f<im orðum útlistað. Út af þessu leyfum ver oss að snúa
oss til vors hefðraða alþíngls, og beiðast þess, að þetta málefni, sem
allt vort land má svo miklu varða, megi verða tekið til umræðu og
yfirvegunar og UIll það send þegnleg bænarskrá til hans hatlguar
komingsíns :

A'ð abflutníngur áfeingra drykkja híngað til landsíns verði
takmarkaður, þannig a'ð andvírðt þeirra ekki nemi meiru en
5 rd, móti hverjum 100 rd, í kornvörum, sem til landsins
verða 11uttar,

Vestmannaeyjum, þann 1:1. júní 181\9(;.

(2;') nöfn)

Brynjólfur Jónsson: Eg býst nú ekki víð, að bænarskrain
fM milda áheyrn hjá þínginu. Hefði menn þar ii eyju vltað, ilO
þessu máli hefði verið hreíft her ii þínginu 1857, og hvílíkur rómur
þVÍ hefðí þlí verið gefinn, þá mundi bænarskníín lfklega ekki hafa
veríð samin; en þetta var mönnum þá ókunnugt, með því lítið er
þar um þíngtíðlndi og þeirra lestur; og aldrei hefir þaðan verið
nokkur alþlngtsmabur ; en þab hefir vakað fyrir blðjendunum sem iÍ-

stæða, að hagur landsins batnaði við það, ef aOflutníngur afoingra
drykkja yrOi takmarkaður, því ógrynni fjár væri varið til vínf'dnga.

H. Kr. Friðriksson: Vill ekki flutníngsmaður taka bænarsknína
aptur?

Brynjólfur Jónsson: Eg vil helzt heyra ástæður manna með
henni og mót.

Guðmundur Brandsson: þao er nú ekki lángt, síðan verzl-
unarfrelsið komst á, og þar eru eingin takmörk sett, hvaða vörur
skuli flytja. Bænarskráin jatar, að ver höfum ei "it fyrir oss, ao
taka verði voðann frá börnunum, svo þau skaði sig ekki á honum.
þetta snertir líka atvinnuveg margra rnauna í Danmörku og enda
verzlun utanrfldsþjóða, svo það er nær mer ao halda, að konungur
se ei einniður um þetta; ætla þyrfti ekki að leggja það fyrir ríkis-
daginn ? Mer finnst það ekki gegna neinum svörum, að taka þetta
mál til nefndar. Ef kaupmenn hefði margar brenuívínstunnur liggj-
andi 6seldar ár frá iiri, þá færi ao flytjast minna af því, Ver vero-
um því að vara oss sjálfir. Eg held komingur geti ekki bannað að
flytja brennivín; en skyldi þar vera nokkurt ráo til, þá væri það
með því að leggja á það háan aOðutníngstoll, svo þeir, sem keypti,
gyldi hann eins og skatt af heimsku sinni, en á meðan "er höfum
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ekki feingið full rað lí fj:írhag vorum, þá held eg se varlega fram
á þetta faranda.

Halldór Jónsson: Eg er móthverfur bænarskr.ínní, vegna þess
að þetta ekki verður samrýmt með verzlunarfrelsi ; enda held eg
menn gæti ná~ sama augnamiði með samtökum sín á milli, sem
betur ætti við það vald, sem skynsemin á að hafa yfir breytni
manna.

Gísli Brynjúlfsson : Eg vona, að þessi bænarskrá verði felld,
án þess að menn se a~ leingja umræður um hana. En fyrst Vest-
manneyíngar nú á annað borð hafa lettað til alþíngls um þetta mál
þá væri þó illt að synja þeim með öllu og Lita þá fara alveg apt-
ur eins og þeir komu. Þykir mer því ei illa til fallið, a~ þíngi~
þó að minnsta kosti ráðí þeim eitt hellræðí, en það er a~ hafa nú
samtök og hætta sjálfir að kaupa hina áfeingu drykki, þá spara
þeir það fe.

Brynjólfur J6nsson: Þa~ er mí a~ sönnu vel meint ráN egg-
íng, en eg ímynda mer, að þó Vestmanneyíngar hafi haft orð á ser
fyrir að vera vínsvelgír, a~ þeir þurfi þessarar raðleggfngar ekki
fremur öðrum landsmönnum vorum,

Indriði Gíslason: Eg get ekki neitað þVÍ, að mer finnst þessi
bænarskrá, eins og hinar, vera samin í góðum tilgángi, en hitt er
það, að hún má fyrst og fremst heita borin fyrir mál undir þeirri
stjórnarskipun, sem ver nú höfum. En einginn getur neítað því, hvað
nauðsynlegt er a~ minnka óþarfa- og munaðarkaupín, og svo líka, ar
því hrin ekki bendir á haganlegt fyrirkomulag, verð eg að mæla
móti nefnd í málinu a~ þessu sinni.

Forseti: Eg heyri allir eru mótfallnir því að setja nefnd í mál-
i~, og veit því ekki, hvort flutníngsmaður vill halda því til atkvæða?
(Brynjólfur Jónsson: Nei). Flumíngsmaður tekur þá bænarskrána
aptnr, og einginn tekur hana a~ ser, mál þetta er þVÍ fallið, og dag-
skránni þar með lokið.

Eg skal nú, samkvæmt skyldu minni, vekja athygli hinna hátt-
virtu þíngmanna að því, að mí ern kosnar nefndir í 23 mál, af
þeim samtals 35 málum, er hafa komið inn fyrir þetta þfng, en ekki
er komlð nema eitt nefndaralit til umræðu og svo uppkast þa~ til
ávarps til konúngs, sem áður er um getið, og eru því enn óafgreidd
hjá nefndunum 21 mál, þar af 7 konúngleg frumvörp; mí er hinn
14. dagur júlí í dag,og hinn lögákveðní þíngtími er því hálfnaður ;
a~ þessu finn eg mer skylt að vekja ítarlegt athygl~ .Þingmanna og
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einkum formanna nefndunna í komiugsm.ilunum, sem lögsklpað er
um, að eigi a\) ganga fyrir öðrum málum. Eg skal þar næst á-
kveða fund á morgun kl. 11., og koma. þlí til umræðu nokkrar bæn-
arskrár og uppástúngnr; svo verður og þá, eptir samkomulagi víð
hinn háttvirta komtngsfulltrúa, lagt fyrir _þíngi'ð að kjósa 1 mann í
nefnd þá, sem á að semja frumvörp til póstgaungulaga lí Íslandi;
eins og hinn háttvirti lwnúngsfulltrúi skýrð] fr& um daginn, hefir
konúngur kvatt í þ,í nefnd: 3 amtmennina og landfógetann, en 5.
nefndarmanninn ,í alþíng að kjósa,

Fundi slltið.

15. júlí - tíundi fundur.
Forseti gat þess, að konúngsfulltrúi hefðl tilkynnt ser, að hann

ekki gæti komið ;í fund í dag, og að hann hefði falið hinum hátt-
virta 4. konúngkjörna þíngmanni að gegna konúngsfullt'T'Úa-störfum
öi þessum fundi.

Allir aðrir á fundi, nema þingmaður Ísfírðínga.
Þingbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Mer hefir verlð tilkynnt, a'ð í nefndunum um sveita-

stj6rnarmáli'ð og um auglysmgu reiknínga opinberra sjó'ða se kosinn
til formanns híun huttvirti varaforseti og til skrifara þingmaður
Borgflrbínga.

Samkvæmt dagskránni kemur þá til Inngangsumræðu og nefnd-
arkosníngar: uppástúnga fr;í alþíngismauni Rángvellínga, um að al-
píngi taki allt kollektumálið til nýrrar meðferðar og riti mu það
bænarskrá til konúngs.

Var hún afhent uppástúngumanni til flutníngs.
Páll Sigurðsson: Uppástúngan er ekki laung og vil eg leyfa

mer a'ð lesa hana með leyfi hins háttvirta forseta.
Leyft; uppástúngan lesln, svo látandi :

"Á síðasta alþingi kom eg fram með uppástúngu um kollektu-
sjó'ðinn og reíknínga hans; hið heíðraða alþíngi tók mall þessu vel,
og veitti því mesta athygli, enda hafði og máli þessu fyr verfð mik-
ill gaumur gefinn her á þingi. Eigi ao síður höfum ver einga lelð-
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réttíng felnglð þessa máls, og í auglýsingu til alþingis er enn synj-
að allrar bænheyrslu, án þess nokkur astæða se borin fyrir, só er
því nafni megi nefnast. Eg játa, að eg get ekki sannfærzt af ein-
tómu astæðuleysl stjórnarinnar, um að synjun hennar se rðtrlleg ne
á rökum bygg~, en hitt játa eg, a~ eg treysti því fastlega, að stjórn-
in muni að lyktum líta á góðan malstað vorn, ef vér þreytumst eigi
að biðja, Sannfæríng mín hefir því enn eigi breytzt um hinn góða
malstað vorn , traust mitt á rettsýni stjórnarinnar hefir enn eigi
sljóvgazt, og vonlr mínar um gó'ð málalok hafa enn eigi deyfzt.
Fyrir því leyfi eg mer, a'ð bera þá upp-ístringu fyrir híð heíðraðu
alþíngi, a~ það taki enn allt kollektumállð til nýrrar meðferðar og
rannsólmar og riti komingi vorum bænarskra, ii þ/i lelð, er gjiirt
"ar á síðasta þingi.

Reykjavík, 13. júlí 1859.

Páll Sigurðsson,
þfngmabur HállgvelJínga".

Páll Sigurðsson: Eg þarf þ,-í síður a'ð vera margorður í máli
þessu, þar öllum þíngmönnmn em kunnar ástæður nefndarinnar 1851,
er þá var kosin, og sem lesa má í alþínglsnðlndunum, og sem þingið
þá fellst á; því máli þessu er nó synjað af stjórninni 11stæ'ðulaust,
en vér Íslendíngar megum ei þreytast, 'þar Vel' sjáum, a'ðvinnst með
ítrekaðrl bæn, eins og ,-er sjáum nú, að þab er íeingtð, sem þó "ar
leingi talið ömögulegt fyrir konung vorn, að staðfesta lög okkar Ís-
lendinga, með no rita sitt eigið nafn undir þau, og eg vona því, að
nefnd verði kosin í rmilib.

Konúng·~fulltrtli (Vilhjálmur Finsen): Eg verð í umboði hins
háttvirta konúngsfulltrúa að ráoa þínginu frrí , a~ kjósa nefnd í
þessu máli; það er þinginu kunnugt, a'ð stjórnin hefir hvað eptir
annað neitað bænarskrrím þeim, sem í því tilliti hafa kornið frá
þinginu áour, og er því ekki við a~ búast, ao öðruvísi fari nú. Eg
skal líka geta þess, a~ það er ekki rétt, sem sagt var, að neltun
stjórnarinnar hafi verið iistæðulaus , þvi stjórnin hefir skírskotað til
koringsúrskurða, er hafi leitt nuíllð ao öllu til lykta.

Þórður Jónassen : Þa?J lítur mí rit, eins og þetta mál eigi að
verða eitt af þeim, semþíngið ætli að reyna sig :i "i~ stjórnina, og
sanna orðtækið, a~ treo falli ekki við fyrsta högg, en falli þó, ef
haldið se áfram með atorku; mer getur nú ekki geojazt þessi skoð-
un, þ"í eins og þetta mál liggur fyrir, álít eg, ao þingið ekki geti
IIIel> sóma sínum fari~ því Ii flot, rett í sömu andránni og þínglð
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hefir Ieinglð frá stjórninni tilkynníngu um, að ekki hafi virzt nein
ástæða til að taka fyrri bænarskrá þíngsins um þetta efni til greina.
Eg get heldur ekki skilið, hvernig þÍngi~ getur ætlazt til, a~ farið
se a~ gjöra upp aptur reiknínga, sem konungur, og það einvaldur
konúngur, er búinn a~ ráða algjörlega til lykta með sínum allra-
mildasta úrskurði, meðan það hins vegar heldur hvorki er sýnt ne
sannað, að það stjúrnarrá~, sem lagði reiknínginn fyrir koming til
úrskurðar, hafi undan fellt, þegar það lagði reikníuginn fram, neitt
það atriði, er gat haft áhrif ,i úrsllt málsins, og ekki heldur neitt
nýtt er korníð fram Í málinu; það er þannig auðsætt, að endurnýj-
un þessarar bænarskrár ekki getur leitt til nokkurs annars úrslita en
kornið er, og til hvers er þ,i fyrir þfnglð að hreifa aptur málinu?
a\') vísu ekki til annars en þess, að koma, ef mögulegt væri, inn
kala milli stjórnarinnar og þjéðarínnar, og það getur eingum þótt
æskilegt, og þíngið vill vissulega ekki stuðla til þess. Þa~ kann
'vel a'ð vera, að meðferðin á kollektusjdðnum hafi verið miður sam-
kvæm hans upprunalega augnamiði, og úr honum hafi verlð borguð
útgjöld, sem í stráungum skilningi ekki áttu þar heima, einkum
þegar þetta er skobað á nærveranda tíma, en mun ekki mega segja
hið sama um margar aðrar raðstafanlr eldri tímanna, og þó dettur
eingnm í hug að vilja gjöra út úr því rekistefuu, úr því það er
gelngið um garð og verður ekki tekið aptur, sem orðinn hlutur.

Menn verða a~ dæma hvert mál eptir þeim kríngumstæðum, sem
voru, þegar það gjörðist, og ekki eina og það liggur fyrir undir
breyttum krfngumstæðum, því það getur haft mikil áhrif á sjálfan
dóminn, ef þessa er ekki gætt, og þetta held eg megi heim færa til
þessa máls. Þa~ hefði að öðru leyti verið sök ser, að hreifa þessu
máli, ef ver hefðum haft sðrsklldan fj,irhag, en þa~ er ekki svo,
heldur er fj'lrhagur vor sameinaður Danmerkur, og stjórnin leggur
oss til, það sem oss vanhagar um og ver biðjum hana um og hún
íinnur astæðu til að veita OS5, og þetta eignm ver að láta ásannast.

Eg vil því innilega rá~a þínglnu frá að fara leingra fram í
þetta mál, því það getur ekki orðíð til annars en að eyða tí~ og
tíma til ónýtis; eg mæli því móti, að málið komi í nefnd.

Páll Sigurðsson: Hinn 1. konúngkjörni þíngrnaður sannaði það
einmitt, að ver hefðum á réttu að standa í þessu máli, og að ekki
væri að öllu réttilega með farið af stjórninni, og liggur oss þó
á hálsi fyrir það, að ver gaungum eptir retti vorum. Eg gat vor-
kennt honum; því eg sá, a() hann streittist víð a'ð standa eind
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og Njáll streittist vi'ð að sitja. Þa~ er eðlilegt, al'>ver leitum réttar
vors, og skylda vor, al'>letjast ei al'>bíðja, en það er aumkunarvert
al'>tala á nuiti sannfæringu sinni sem Íslendíngur. En reynslan um
þníbelðnina sýnir líka, al'> rístæðar hans einnig þar eru á veikum
rökum byggl'>ar; því skarnmt er, sfðan varð raun á, al'>hrin varð að
góðu og á rökum byggð.

St'einn Skúlason: Eg þarf ekki al'> tala lángt; því ræða hins
1. komíngkjörna þíngmanns hefir ekki sannfært mig ne snúið huga
mínum, og eg vona, al'>hún sann færi eíngan, a'b minnsta kosti ekki
hina þjól'>kjörnu þíngmenn, svo að þeir vísi þessu máli frá nefnd,
en að öðru leyti hefir þíngmaður Rángvellínga svarað henni.

Ásgeir Einarsson: Hinn háttvirti konúngkjörni þíngmabur
sagbl, al'>þíngíð gætti eigi s6ma síns, ef það tæki mál þetta fyrir,
en eg segi, al'>þíngi'b gæti eigi sóma síns, ef það tekur ekki málið
fyrir, þar sem menn ern al'> tala um, að rangt se al'>breyta augna-
mi'ði smásjól'>a; og ef ver ekki skeytturn því, al'>af þessum sjóM hefir
veríb borgað, það sem aldrei var til ætIazt af gefendunum, það væri
rángt, og því segi eg, al'>þfngið gætti ei sóma síns, ef það ekki gæfi
málinu gaum i því það er með þetta, eins og danski málshátturinn
segir: "For meget tilbage, for lidt frem ad", og af þessum ástæð-
um mæli eg mel'>nefnd.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Hinn hæstvirti konúngsfulltrtti
hefir tekið það fram, al'>stjérnin hafi láti~ fylgja nokkrar ástæ~ur
neitun sinni í þessu máli, sem auglýsíngin til alþíngis sýni; en mer
virðist þessar ástæl'>ur vera n svo mjög veikum fæti byggðar, þar sem
þær eru byggðar n því, al'>víðkomandí stjérnarníb, sem höfðu haft
sj6l'>inn undir höndum, og eytt honum, hafi gefið kominginum rá~ og
skýrslur, eptir hverjum hann hafi fellt úrskurð sinn 25. júlf 1844.
Nú virðist mer, al'>þar sjól'>ur þessi var einu sinni stiptaður sem
annað testament! mel'> fullkominni staðfestíngu, al'>hann skyldi vera
Íslandi til styrktar, líklega þegar helzt bæri nauðsyn til, al'>þá hefði
einhver fyrir Íslands hönd átt al'>eiga þar atkvæði eða sæti, þegar
upp voru gjörðlr reikníngar sjól'>sins, og búnir undir nýjan komings-
iirskurb, en eg se hvergi, al'>svo hafi veríð ; því þykir mer fuIlkom-
ið vorkunarmál, þ6 al'>Íslendíngar (undir þeim ískyggiIegu kríngum-
stæðum, sem mörgum virðast mí), sem gjöra ser ímyndun, al'>sjóour-
inn kynni al'>vera miklu stærri, en svo sem nú er latlð heita, og
al'>her 3e ekki um neitt smdræði al'>tefla, heldur væri það svo mik-
il'>,al'>þao hefði mí getað korníð landi her al'>fullri hj.ilp, haJN retti-
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lega verið á haldið, - þó að Íslendíngar nú, segi eg, kvaki og bi'ðji
um rettíngu á slíkum reikníngum.

Jón Hjaltalín: Mer er mál þetta ekki fulIkomlega kunnugt,
og eg þori þVÍ ekki að segja neitt um, hvor á réttu muni hafa að
standa, og hvort þjéðín eða þíngið hafi haft rett; en hafi þjó'ðin haft
retr, óttast eg fyrir, að hún se búin a~ spilla málstað sínum; því
hafi þjdðin haft rett, þarf ekki að vera a'ð karpa um þetta við stjórn-
ina, heldur átti þíngíð að biðja um, að það mætti gunga til landslaga
og rðttar, en þráttanir þessar eru til einkis; en eg vil ekki tala á
móti rðtt! þjóðarinnar, ef hún hefir rett, og ekki tala móti því, að
halda málinu fram, ef það hefði verið í rettan tíma, en hann ætla
eg fyrir laungu lít hlaupinn, hafi hann nokkurn tíma til verið, því
IlIÍ eru, eins og allir sjá, tveir konúnglegir úrskurðir fyrir því, a'ð
kollektumálíð se til lykta leitt.

Páll Sigurðsson: Hinn 6. konúngkjörni þíngmaður sagðl, a'ð
þetta væri þráttun af oss víð stjórnina, en það er ekki satt; því
lllenn hafa sent konúngl bænarskrár í málinu á'ður, og sýna þær sig
sjálfar, hvort þær ern ekki orðaðar með hógværð og stlllíngu, eins
og vera byrjar; en þráttan sú, er hann nefnir svo, er þá mest að
kenna þeim konringkjörnu herrum á þíngí her. þeir hafa viljað sýna
her, líkt og með prédikunum sínum aður í undlrskríptarmállnu, ó-
mögulegleika stjórnarinnar með að líta á rðttlndl "or Íslendínga, og
gjöra sig a'ð öflugustu skjélstæðíngum stjórnarinnar, og svo fast-
lega, eins og þeir vilji nudda Ser 'Upp við hana, þó þeir hins vegar
se sannfærðir um rétt landsmanna til þessa af frívlljugum gjöfum
samankomna, og með konúngsrirekurðum fastákveðna geymslufjár.
Þíngi'ð hefir fylgt máli sínu hæversklega og auðmjúklega vi'ð stjórn-
ina. Ver höfum síðan 1845, a'ð kon'Úngsfulltrúinn þá sýndi Íslend-
íngum fram lí meðferð fjár þessa, vakið mals á því, því aður vistill
þeir her ekkert um, þVÍ einginn Íslendíngur mun hafa verið tilkvadd-
ur, þegar verið var a'ð rannsaka, hvernig fe þetta hefði brúkab verið,
svo eg se ekki, að neitt se forsémab, en það er eigi hægt að gjöra
það, sem ver ekki gátum.

Jón Sigurðsson frá Tandrasell : Eg verð að mæla fastlega á
móti því, sem hinn háttvirti 6. komíngkjörni þingmaður nú sagði,
a() menn vildi þrátta víb stjórnina, því eg held það se landsmanna
og þíngmanna meiníng, að biðja stjórnina um þessa leíðréttfngu með
siðsamlegrl hógværð, og eg get ekki Imyndað mer svo nokkra rétt-
láta stjórn, a'ð henni sð það nokkur mótgjör'ð, a'ð hún se beðin að
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skýra hverri þjó~ sinni, hvort henni se gjört rétt ; miklu heldur hefði
eg hugsað, að það væri hverri góðri stjórn ánægja, að leíba í ljós
gjörðlr sínar fyrir þjöð sinni. En þar sem hinn fyrsti konúngkjörni
þingmaður svo sem viðurkenndi, að á reikníngum eður meðhöndlun
þessa sjöðs kynni að hafa verið einhverjar misfellur, en það væri
komið, sem komið væri, og, sem menn segja, að ekki tj.íðl að ásaka
um orðinn hlut, þá veit eg ekki til, að Danastjórn hafi svarað málinu
svoleíðls, að hún hafi beðið menn að stíga yfir það, Hefði svo verið,
og henni væri hreint ómögulegt að gjöra Íslandi rétt í þessu, þá var
annað mál, að þegja um þetta.

Ásgeir Einarsson: Hefði réttara verið að halda þessu til máls,
þá hefði stjórnin átt að benda þínginu á það, en stjórnin hefir eigi
gjört það, og er það því ný astæða fyrir þíngi~ að halda áfram.

Indriði Gíslason: Þa~ er nú varla vert að leíngja þingræð-
urnar um þetta mal, því bæði er það, að málið er orbíð alkunnugt,
og því sjálfsagt, að nefnd verour kosin í rnalíð. En á hinn bóginn

hálfs\! eg þó eptir, að þær se mjög stuttar, því mönnum hefir jafnan
þótt gaman að heyra mótbárur hinna blessuðu konúngkjörnu herra.

Gísli BrY1Vúlfsson: Þa~ kann nú að vísu vel að vera, að á-
rángurinn af þráttuninni um kollektusjóðínn verði í raun og veru
lítill á endanum. En í ræðu hins háttvirta 1. konúngkjörna þíng-
inauns var þó eitt atriði, sem mer þykir mikilsvert og sem einkum
knýr mig til að gefa atkvæði mitt fyrir því, að nefnd verði sett í
málíð ; hann sagbí, að öðru máli hefði verið a~ gegna, ef alþíngi

hefbí full nio á fj,írhag landsins, og skal eg ekki neita því, að þetta
er satt. En einmitt af því eg held, a~ það se, ef til vill, hnútur-
inn í málinu, a~ stjórnin vill ei nú láta lelðast út í sj álft fj arhags-
málið, en býst þó kann ske við, að það verði endalokin, ef hún fer
a~ beiðni alþíngls í kollektumálinu -- einmitt af því eg vona, a~
þetta mál geti orðið til þess, að sjálft fjárhagsmdlíb út úr því kom-
ist á hreifíngu, og af því eg álít, að það sð híð nauðsynlegasta og
æskilegasta, ao það verði útkljáo sem fyrst, einmitt þess vegna skal
eg nú og vera með því, að kollekturnalínu verði aptur hreift á þíng-
inu í þetta sinn. þVÍ hvernig svo sem um sjálfan sjóðinn fer á
endanum, þá er það þó líka æfinlega sanngjarnt, að Íslendíngum af
stjórnarinnar hendi se gerð full skil fyrir meðferð hans.

Magnús Andresson: Ræða hins 1. konúngkjörna þíngmanns
styrkti mig einmitt í því, a~ mæla með nefnd j því hann gat eigi
varizt, að eitthvað hefðí eigi verið sem réttast í meðferð þessa máls;
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því hefði hann talað af sannfæríngu, hefði hann getað varazt að láta
bóla á þessu. l'a'ð er bágt fyrir Íslendínga, að geta ekki Ieingið
rðttíngu á þessu máli, sem menn eru svo samhuga á; því það er
ekkert mál, sem eins opt hefir veríb borið upp her á þingi, aptur
og aptur, þó margsinnis hafi verið neitað, og má því mikið vera, ef
ekki er meiri réttarastæða, en í mörgum öðrum málum, og því vil
eg einmitt ánýja það enn þl\.

Stefán Jónsson: Eg vil einnig mæla með nefnd, ekki af því,
a'ð eg hugsi, að þrábei'ðni dugi, þar sem eigi er réttur málstaður,
heldur af því eg er sannfærður um, að menn eigi rett á ab fá betri
ástæður fyrir synjuninni, áður en menn sleppa málinu.

Konúngsfulltrúi (Vilhjá7mur Finsen): Eg vero þó að geta þess,
að skýrir relkníngar hafa verið birtir af stjórninni fyrir þeim umrædda
sjóði. BæM auglýsti lwnúngsfulltrúinn á alþíngluu 1845 reiknínga
fyrir kollektusjóðnum, og aíðar voru, ao mig minnir 1857, lagðir
fram fyrir þíngið ítarlegri reikníngar eða skilríki viðvíkjandi þessum
sjéðl og styrktarsjóðnum. Vlðvíkjundl útreiknfngnum 1844 á því, hvað
míkið sjóðurínn ætti, þá var, eins og hin kenringlega auglýsing til al-

þíngls bendir til, kosin nefnd til þess af mönnum frá ýmsum stjórn-
arraðum, nefnilega ekki eimingls úr því stjórnarráði, sem hafbl hin
eiginlegu umr.ið eða stjrirn yfir sjóðnum, heldur líka IÍr hinum ö~r-
um stjémarr.íðum, er mátti álíta ó,'iori'ðin malíð ; það er auðvitað,

að eptir þVÍ stjórnarfyrirkomnlagi, sem "ar, gat þar einginn verið
beinlínis fyrir Íslands hönd, en í nefndum mun hafa verið einn mað-
ur úr því stjómurrébi, sem Ísland þl\ stöð helzt undir, nefnilega

rentnkammerinu, og virðíst þannig hafa verið gætt fullkomlega þarfa
Íslands, eins og líka er bent til þés" í hinni konúnglegu auglýsíngu
til þíngslns, að í nefndinni hafi komið fram eins uppastúngur, sem
miðuðu til að akveða upphæð sjó'ðsins hærri, og var sú uppástúngan
tekin til greina, sem var Í"landi mest í hag. þessi niðurstaða var
síðan ákveðin með konúngsúrskurðí , og er þa'ð almenn regla, ab við
slíkum konungsúrskurðum í reikníngemalum verour yfir höfuð eigi
hreift. Mer finnst þannig ljóst, að stjórnin hefir haft gilda ástæðu
fyrir neítun sinni ao taka bænarskr.í alþingis til greina um þetta
málefni.

Stefán Jónsson: Eg man vel eptir reikníngum, sem fram komu
1845, en þeir gátu ei fullnægt mönnum, og margar mótbárur hafa
kornib síðan, sem sýna, a'ð þeir ekki gátu sannfært menn.

Þórður Jónassen : Eg skal leyfa mer, í tilefni af því, sem
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sagt hefir verið, a~ þetta mál mætti leggja til démsúrskurðar , a~
geta þess, ab það getur ekki orðið spursmal um það, eptir það fall-
inn er í því konringsúrskurður, og málíð þannig algjörlega til lykta
leitt. Svo skal eg líka geta þess, út af því, sem hinn heíðraðí flutn-
Ingsmaður bænarskráarinnar sagðí í ræðu sinn i, a~ eg hefbí víður-
kennt, a~ meðferðin Ii kollektusjöðnum hefði ekki verið eins og vera
skyldi, að eg meinti þetta svo, að það kynni að líta svo út, þegar
mállð væri skoðað án tillits til umliðna tímans og þeirra kríngum-
stæða, sem þ,i áttu ser stað, eins og eg trúi eg tæki fram) þegar
eg tók til máls í fyrra sklptlð.

Páll Sigurðsson: Þa~ hefir svo opt heyrzt á~ur, að ekki hjálp-
ati að biðja, þegar stjórnin hefði neltað ; en skoðanir stjórnarinnar
geta breytzt, eins og allt í heiminum. En þetta er ekki þessari
stjórn að kenna, sem mí er, og því er það vonanda, ao þessi stjórn
gefi réttíngu á málinu. En þegar stjórnin rá~gaoi:3t um reikníngana,
var þá ekki stjórnin í einu lagi? Konúngsfulltrúi sagði, að reikn-
Ingarnir hefbí veríð birtir 1845, og það er satt; en það varð ein-
mitt til þess, a~ menn fóru a~ hreifa málinu, þegar menn sáu, hvern-
ig korníð var; á~ur vissu menn ekkert og trúðu stjórninni fyrir a~
geyma fe~. En það er einmitt það, a~ þetta er geymslufé, sem
stjórnin sjálf hefir viðurkennt, og sem standa átti skil lí, og því er
meiri abyrgð á stjórninni.

H. G. Thordersen : Eg ætla ekki að leingja umræðurnar, en
eínúngíe lýsa því yfir, a~ eg ekki get geflð atkvæði með þessu máli
í þetta sinn; því margt kann a~ vera athugavert vio það, ef það
væri nauðskoðað í öllum greinum. En eg ætla ekki að hreifa því
meira í þetta sinn. En eg vil ekki, að því se farið fram Ii þessu
þíngl, þegar það má ske vofir yfir, a~ landið verði a~ biðja stjórn-
ina um hjálp og aðstoð í vandræðum sínum; það er þetta, sem eg vil
biðja skynsama menn ao yfirvega, hvort það er hyggilegt, áður en
menn biðja um hjálp í þeim vandræðum manna, sem nú vofa yfir,
nema guð gjöri því meiri mískun á, er það hyggilegt, segi eg, ao
koma fram með mál, sem kann ao koma í b.íga við stjórnina?

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum; Mer liggur víð ao hneykslast
,í því, hvað sumir hinna háttvirtu konúngkjörnu þingmanna andæfa
gegn máli þessu; undrar mig þetta mest um hinn 6. komíngkjörna
þíngmann, af því hann hefir talað svo frjálslega og þjöblega á þingi
þessu; hann hlýtur þó að sjá, eins og aðrir, a~ her er beinum þjó~-
réttindum vorum hallað; allir vita, hvernig kollektusjéðurinn er til
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orðinn í fyrstu, a~ hann var stofnaður í serstölmm tilgángi, og að
hann á ekkert skylt vlö annað fe, sem· ver Íslendíngar eigum í
konúngssjéðí. Eg get líka "itna~ um það, að almenningur hefir
mikinn áhuga á máli þessu, og vill í því tilliti hafa rett sinn ó-
skertan. Hvað því viðvíkur, sem hinn haæruverðugí 2. komíngkjörni
þfngrnaður sagði, al'l það væri étilhlýðllegt, að hreifa þessu máli núna,

af því menn væri að biðja stjórnina um bjargræðisstyrk í hallærinu,
sem nú vofir yfir, þá er eg öldúngis á gagnstæðri meiníngu; eg vil
hafa rétt okkar um kollektusjöðínn , og álít mikið sæmllegra fyrir
okkur, að verja honum til að bæta úr neyð okkar, samkvæmt til-
gángi hans í öndverðu, en að fara að falla fram fyrir stjórninni og
blðja hana um brauð.

Halldór Jónsson: Allir "ita, í hvaða tilgángi sjóðurinn var
stofnaður ; og það hefir, trúi eg, ekki verið kvartað yfir óljósum
reikníngum, heldur yfir því, ab honum hafi ekki verið varíb sam-
kvæmt tiIgánginum. Um heimildina fyrir þessu skal eg nú ekki
leyfa mer að dæma. En eðlilegt finnst mer það, að þegar líkt á-
stand sýnist vofa yfir, eins og það, er gaf tilefni til kollektusjóðslns,
menn þ,i fyrst renni huga til þess fjár, er menn vita, og meina sig
að eiga, áður en hjálpar se leitað lÍ annan veg.

Guðmundur Brandsson: Mer virðist, að skoða megi mál þetta
frá stjórnarinnar síðu frá tveimur hliðum, lagalegri og síbferðíslegri.
Einn rnabur hefir ómyndugra fjármuni til varðveízlu ; feð eyðist, en
þó svo, að lögvörn er í malinu, þá á væri sótt; en þó getur verið,
að fenn se ekki vel varið eptir samvizkunnar dómi. Allir eru nú
sammála um, hvernig þessu kollektufð hefir verið safnað og í hvaða
tllgangl, en skoði maður skýrslurnar, sem konúngsfulltrúi gaf þíng-
inu 1845, er það ljóst, að Iðnu hefir verið varið í (í líkum tilgángi
og það var gefið ; því hefir verið varið til stranda- og hafnamælínga,
og fyrir hverja? Eins og öllum er kunnugt um verzlunína hérna
þá, handa mönnum í Danmörku, sem nú eru annaðhvort lifandi eða
daubír. Er nú ekkl von, að mönnum renni til rifja þessi 6sam-
kvænmi víð augnamið gefandanna ? Fleiri hafa mælt strendur vorar
t. a. m, Frakkar, og hafa ekkí feingil'l borgun iír kollektusjóðnuru.
því er nú kvartað, að fenu hefir eigi verið varið sem skyldi og sam-
kvæmt tiIgánginum. Vil'l"íkjandi því, sem hinn 2. konúngkjörni
þíngmaður sagði, að þetta kæmi í bága víð það, að biðja að gefa
ser sökum hallæris, þá get eg ekki verið því samdóma, því eg vil
halda, að það se æskilegt að fá hreina reiknínga, svo maður viti,
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hvort maður þarf gjafa með; hafi eg skiptavin og þurfi hans hj.ilp-
ar "ið t. a. m. láns, þá "ii eg þó helzt "ita, hvernig reikningar
standa okkar á milli, áður en eg fer að biðja hann hjálpar.

H. G. Thordersen : það er r.ingherrnt, að eg talaði um gjöf
frá stjórninni, eg nefndi ekki gjöf, heldur styrk, aðstoð, og það getur
verið með mörgu öðru móti, en með beinlínis gjöfum, en eg talaði
ekki um að sníkja lÍ stjórnina.

Guðmundur Brandsson: Gjöf er ei undanskilin, þegar talað
er um styrk; þ"í eg ætla það se skylt og enda geti "erið eitt og
bið sama.

Páll Sigurðsson: Hinn hattvirti 2. konúngkjörni þíngmaður
ætlar stjórninni annað, en hann mundi sjálfur gjöra; þ,'( eg er vlss
um, að ef hann gjörl'li reikning fyrir einhverju, og sá, sem "ið ætti
að taka, segðí : "þetta og þetta er rangt", þá mundi hann Ingfæra
það, þegar honum væri bent lí galla; en það, sem hann mundi gjöra,
ætla eg einnig stjdrnlnnl að gjöra; því maður á að ætla aðra eptir
ser.

H. G. Thordersen : það er ekki ný kenníng, að eg se annað
en stjórnin, eg meinti stjórn í öðrum skilníngi; það er því heimska
að segja, að egse sama og stjórnin, eður bera mig saman við hana.

Jón Hjaltalín : þíngmaðurinn úr Sllður-Þíngeyjarciýslu sagði,
að það geingi yfir sig, að eg væri móti máli þessu, en se þó frjáls-
lyndur. það gleður mig, ef eg er álitinn frjálslyndur, og eg held eg
se það; eg er ekki hræddur við að segja, hver eg er, eða hvað eg
álít rett og satt, jafnvel ráðgjafanum sj:ílfum, ef SlO bæri undir. En
í þessu máli er eg alls ekki sannfærður um, hvað rett það er, er
menn hér fara fram á af þingsins hálfu. Mál þetta er, virðist mer,
útkljáð af þeim konúngi, sem fremur öllum öðrum komingum unni
Íslandi alls góðs, hafði gott hjarta og mikla skynsemi; hefði hann
seð missmíði á reíkníngunum, að þeir væri ei svo rðttlr sem skyldi,
er eg viss um, að hann hefOi látið kippa þVÍ í lag, og þess vegna
er eg einmitt hræddur um, að eigi se rett eða gott mál að verja,
og eg hefi enn þá ekkert heyrt, sem hafi hrund iCl því áliti mínu.
þessu verður ekki framgeingt með kappi einu; mótmælin hefði átt
að koma i tíma. Nú koma menn fram með þetta fyrir nýja stjórn.
En eg er sannfærður um, að þó allir hinir konúngkjörnu þingmenn
væri eins ákafir og flumíngsmaður, yrði eingu ágeingt. Eg er hrædd-
um, að þetta mál verði álitið þráttunarmál, er spillir öðrum málum;
eg er því alls ekki me~ nefnd í því, en eg er fús til að fylgja retti
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þjó~arinllar, þar sem eg sð, a~ hún hefir rett mál fyrir ser, og eg se
það getur komið að nokkru líðí ; eg er fús lí, að minna stjórnina II
skyldur sínar, ef eg sæi, að hún Iorsérnabí þær, en það er allt ann-
ab, þó "er, þegar ver eigum í strfði "i~ ofbeldi óblíbrar náttúru lands
"ors, segjum henni, að nú se henni skylt a'O hjálpa oss, það ítrasta
hún geti; slík hjálp er allt annað en kollektunuilið, og eg er alls
eigi hræddur um, að hún taki illa undir það.

H. Kr. Friðriksson: Eg hefi híngað til verlð fátalabur á þíng-
um í máli þessu, og það ætla eg a'O verða enn þá; en eg verð a'O
lýsa því yfir, a'O eg ætla mer ab gefa atkvæði með nefnd í malinu.
Hinn fyrsti konÍlngkjörni þíngmaður sagði, a'O ein ginn dómstóll tæki
málið til meðferðar, úr því komingsúrskurður væri kominn um það ;
þetta kann a~ vera með öllu satt, ef alþíngi ætlaði ser ab sækja
málið á hendur stjúrninni, eins og það nú liggur fyrir; en mer skild-
ist sem hinn 6. komingkjörnl þingmaður ætti ekki "ib það, heldur að
blöja stjórnina að leggja mállð til úrslita dómstólanna, og get eg
ekki seo, ab neitt se ,i móti þVÍ að biðja um það, og ef stjérnin
leyfði það, getur konúngsrirskurðurlnn eigi verið þVÍ til neinnar fyrir-
stdbu, eða afsökunar fyrir drimstóluna, að taka mállð til meðferðar.
A'Oalumhörtunarefnib fyrir þínglð er það, að eingir skýrir og ljósir
reikníngar ern sýndir fyrir því, hvernig fenn hefir veríð varlð ; menn
vita eigi, hvað um þab er orðið. Skýrsla sú, sem konúngsfulltrúi
ga f her á þíngi 1845 um þetta m1ÍI, er næsta ónóg, og mönnum
vírðíst, sem það vanti jafnvel af fenn, sem hann ekkert gat sagt
hvað um væri orðíð. Reíkníngarnlr, sem lagðir voru fyrir þíngi~

1857, naðu að eins til 1844, en þar er ekki sagt, hversu stór sjdð-
urinn ætti í raun rettri að vera frá eldri tímum, en að eins hvernig
hann var eptir 1844 og hvernig honum hefði verið varið, en þa'O er
ekki verið a~ kvarta yfir þeim reilmíngi, heldur yfir hinum eldri,
fyrir 1844. Eg "eit nú ekki, hvort menn kalla mig frjálslundaðan
eða þrællundaðan. og fæst ekki um það ; eg ætla a'Ofara eptir sann-
færíngu minni. En mer þykir það éviðurkvæmllegt, að menn berist
her brigzlum á, mer þykir það évíðurkvæmilegt, og vildi eigi heyra
slík orð her í salnum, ab þíngmenn skuli bregða hver öbrulll um,
a'O þeir tali móti sannfæríngu sinni, og ab þeir se að nudda ser
upp við stjórnina; mer finnst [orseti eigi ab taka fram fyrir hend-
urnar á þeim, sem slíkt gjöra, og eigi leyfa þeim, að hafa slík orð ;
Þ';Í að slíkt er óþolanda.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Hinn hæstvirti konúngsfullt1'úi
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hefir skýrt svo frá, a~ rannsókn og skýrslur um sjóNnn hafi verið
gjörðar af évíbkomnndi e~a övílhöllum stjrirnarráðum, en mer sýnist

.í auglýsíngunni, a~ þetta hafi verlð gjört af hlutaðeigandi (nefnilega
sjó~num vtðkomandl) stjdrnarraðum, Hinn luíæruverðugi 2. koming-
kjörni þjngmabur hélt, að þessi þrabeíðnl mundi Iítlð vinna og væri
jafnvel ósi~llít, en eg hugsaði, a~ hann mundi þó þekkja þann lær-
dóm, að vér ættum jafnan að hi~ja og ekki a~ þreytast, og a~ dæmi-
saga sú hefir veri~ höfð fyrir sannleikans grundvöll, a~ sá rángláti
dómari hafi þó skipazt ,-m þrábeiðnina til a~. gjöra rett; þVÍ skyldi
þá ekki rettlátllr dómari eða stjórn skipast Yi~ réttl.íta þrábeíðní ?
En hitt, þar sem hinn sami haæruverðugí þingmaður sagðí, a~ vlð
yrðum a~ vera auðmjúkir og fara varlega í reikníngana vm stjórn-
ina, þar til þess horfi, a~ vlð þurfum a~ leita hennar hjálpar í
nauðfalli, þá finnst mer undarleg hugmynd, a~ slíkt skyldi eiga að
neyða menn til Il~ standa af réttl sínum, og finnst mer hitt ærlegra,
að halda fyrst hreina reiknínga, og fá það, sem maður á, og vita
fyrst, hvort maður geti ekki hjálpazt víð það, og biðja þá fyrst um
gjafir, þegar maður ser, hvað maður er fátækur og eingin eru önn-
ur úrræði.

Ásgeir Einarsson: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sagði, a~
1845 heíði verið lagðir fram skýrir reíkníngar, en þíngmaðuriun úr

Reykjavík sýndi, a~ þeir hafi verið eins og prentsmlðjureíkntngarnlr
forðum, a~ það hafi vantað á þá skammrlfln. Þegar vantar alla
undirstöðu framan af, skil eg ekki, hvernig sagt verður, að reikníng-
ar se skýrir. þao hefir verið sagt, a~ reilmíngurinn se gjörður af
óvilhöllum mönnum; og það getur verið, en þeir voru þ6 allir frá
stjórnarinnar hálfu, einginn af Ísland" hendi, til rálla kosinn þaðan,
Hinn 1. komíngkjörni þingmaður otaði þVÍ fram, a~ einginn dómstóll
gæti tekið malíð til meðferðar, eptir all komingsúrskurður se fallinn,

en annað varð þó ofan á í gær, þegar talað var nm konúnglegt leyfi
fyrir tfundarfrelsí ; áfram komst það mál fyrir démstölunum ; er ekki
konúnglegt leyfi a~ álíta konunglegan úrskurð? Því skyldi þá þetta
mál ekki geta felngið framgáng? Hinn 2. komingkjörní þíngmaður
talabi um, a~ nú væri kann ske fyrir höndum a~ biðja stjórnina um
styrk eða hjálp, og um sama leyti ætti ekki að hreifa þessu; en
ætla þurft hefðí a~ blðja um styrk, hefði menn notið réttar síns í
þessu og fleiri málum. Þíngma~urinn úr GuIIbríngusýslu sýndi, a~
fe þetta hefði verið brúkað til strandamælínga; það var gjört vegna
verslunarinnar, en var þá verslunín í Íslendínga höndum? Var það
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þá sanngjarnt, átti ekki ab leggja þetta á verzlunina? Eg ætla mí
ekki að fara að færa rístæður með nefnd í malínu, eg vona, að verbí
drjúgur landherínn, nl. þeir þjöðkjörnu, og "inni, eins og klaðalúsin,
þó lítil se, á því stærra. -

H. G. Thordersen : Eg er Ii móti þVÍ, að þessu máli se hreift
að svo stöddu, þar sem það liggur fyrir, ef til vill, að leitað verði
aðstobar stjórnarinnar, og verð því að álíta óhyggilegt a~ bera fram
undir eins hvortveggja þessi málefni; hefði víst faril'! betur á því,
a~ draga þetta kollektumál, þangað til búið helðí verið ao útkljá
hitt málið, sem má virðast oss, sem stendur, svo miklu nær og meir
áríl'!anda, og vll eg styðja að því, eins og eg er því mótfallinn, ab
kollektumálinu se hreift ab sinni.

Jón Sigurðsson frá Tandraselí : þao er mer ný kenning, a~
,i~ Íslendíngar stöndum nú undir nýrri stjórn, því fyrst er það, ao
stjórnin ii æ ao vera hin sama, og Ii að hafa það sama augnamíb, að
gjöra mönnum lög og rett, og þó einn konúngur deyi, þá Ii annar
strax að halda uppi því sama merki; þar a~ auki veit eg ekki til,
að þó eínveldið hafi breytzt í Danmörku, a~ við Íslendíngnr höfum
enn játa~ okkur undir nokkra breytíngu eður ráðgjafastjém, svo eg

verð a~ ímynda mer stjórnina enn eins eimalda í Íslands málefnum,
eins og þegar stíptunin var gjöro um þann umtalaða kollektu- e~ur
hjálparsjó~, og meðferð hans. Ekki get eg heldur verið samdóma
hinum 2. háærnverðuga kenringkjörna þingmanni í því, a~ nokkurt
ösíðlætl eður óformleg regla se í því, þó hlð sama þíng beiddi stjórn-
ina bæði að gjöra oss rett, og líka gott, ef víð þurfum þess. Mer
þykir það undarlegt, ef hún reiddist þ'í nokkurn hlut.

Eg vil bæta því við, sem mer gleymdist á~an, að svara því,
sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi skýrbí fnl, að þá reikníngar
sjöðsins hef'ði verlð rannsakaðir, hef'ði konúngur hiti~ þá meinínguna
rá~a, er sjöðnum hefði verið mest í hag. þa~ var mí eptir þeim
konúngl, og ætíð sjálfsagt, al'! af tvennu illu skal taka það skárra.
Þa~ nægir okkur því ekki, að hafi allir þeir reikningar og meining-
ar, sem þar fram komu, verið slæmar eða órettar, að þá væri lago-
ur á úrskurður, eptir því sem fram kom skást, en þó órett.

Guðmundur Brandsson: Einginn minnist :í eitt atriði í ræðu
hins 6. konúngkjörna þíngmanns, það að Kristján konúngur hinn 8.,
jafnvitur og gó~ur konúngur og hann var, muni hafa gjört eins og
hann vissi bezt. Eg þykist nú viss um, að einginn efist um það,
en hitt er óvíst, hversu greinilegar ástæður hafa ve rio lagðar fyrir
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hann, en honum hefir líklega ekki verið I~áli~ kunnugt, eins og það
er; hann hefir trúað stjórnarréðum sínum ; því sá, sem er góður sjálf-

ur, trúir öðrum, en annað er undirbúníngur málsins, og þa~ er það,
sem talað er um. Menn segja, a~ þetta se þr.íbelðni ; en hver veit,
nema þetta se hyggindabragð af stjórninni, að draga rnalíð til a'ð si~í,
hvort þjóðin hefir svo mikinn áhuga á því, sem hún lætur; þetta
sest opt í öðrum löndum t. a. m. Einglandi, þar sem sömu málin
eru opt ítrekuð rír eptir ár og þíng eptir þíng ; allir vita, hvað tregt
gekk að af nema kornlögin þar, en þó gekk það um síðir eins og
margt fleira, sem Eínglendíngar hafa haft fram með tímalelngdlnnl.
Ef oss væri mí hugur horfinn á málinu, þá hefbí ekki verið til neins
fyrir stjórnina að vera a~ veita oss það, sem um höfum beðið, og
því fremur eigum ver að sýna, a~ oss se ekki hugur horfinn á því.
Stjórnin mun víst vilja sýna oss og öllum heimi, að hún se göð og
rettlát stjórn, að minnsta kosti mun hrin vilja hita stórveldin íNorð-
urálfunni álíta að svo se, þegar hún er að biðja þau að líta á rétt-
indi sín.

Magnús Andresson: 3 af hinum lwnúngkjörnu þíngmönnum
hafa nú mælt lÍ móti nefnd og að mrilið ge tekíð fyrir, en eg hefi
fundið það lÍ ræðum þeirra allra, að þeir finna með sjálfum ser, a'ð
eitthvað er áfátt við meðferð sjöðslns ; en ver níðrum stjórninni ekk-
ert, þó ver ætlum henni a~ líta á mál lllanna eins og menn almennt
biðja guð um, sem er rettl:ítur og miskunsamur ; hún mundi því ekki
reiðast eða álíta ver vildum særa sig, þó vðr biðjum nm rétt vorn,
ef ekki el' rett með farið, og þó ver ætlum a~ biðja hana að líta lÍ

vanhag vorn, er það ekki sennileg á~tæða fyrir því, al': það se ó-
hyggilegt að fara þessu fram, það getur því ekki breytt meinfngu
minni, eins og eg hefi fyr sagt.

Þórður Jónassen : það er ekki rett, eins og hinn heiðraði full-
trúi Gullbríngusýslu gjörði, að geta þess til, að þeir menn, sem Iögðu
malið fyrir komínginn til hans allramildasta úrskurðar, hafi dulið
hann nokkurs þess, sem gat haft veruleg áhrif á iirlslt málsins, eins
og það á hinn bóginn liggur í augum uppi, að svo vitur komingur
og mildur, sem Kristján komingur áttundi var og reyndist þessu
landi, ekki mundi hafa ráM~ málinu til lykta með úrskurði sínum,
ef hann hefði ekki álitið máli~ nægilega til þess undírbiiíð, og því
get eg ekki áliti~ slíkar getgátur annað en öviðurkvæmtlegar.

Arnlj6tur Ólafsson: Eg þóttist þegar sjá það fyrir, að nefnd
mundi verða kosin í mál þetta, og ætlaði mer þvi ekki a'b tala neitt
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í þetta sinn, en af því !Jæci hinn 1. og hinn 6. konúngkjdrni þíng-
maður fóru ll\í fram, a~ þa'O væri eins og menn gæti ser þess til,
að stjérnarr.iðið hefði dulið Kristján korning 8. nokkurs, og að hann
hafi ráoio því til lykta landi voru í óhag, þá vero eg að svara þeim
meö fám orðum, l)a'b skal vera Língt Ir.í mer að draga nokkurn

efa .i, ao Kristján hinn 8. hafi verið Íslandi hinn beztí komingur og
mikill vin híngað til lands, en hitt er annað, al':! hann var þó maður
og gat því yfir sezt eins og ö~rulll, og ÞYÍ ekki ætfö hitt hið rett-
asta í svip, svo a'ð hann kynni eigi undir ö'ðrum kríngumstæðum n'ð
hafa seo annað réttara. Hér er 11Il1það að gjöra: er tilg.ingí sjóðs-

im fullnægt eða er Iénu varið eptir tilganglnum ?' og se8t það bezt,
þegar borið er saman, til livers feo er haft og hver tílgangur sjóðs-
ins var. Menn hljóta því að fara leingra í þessu mríli, en ao skjóta
ser lindir góoan vilja komings þess, er lí lagði úrskurbinn ; menn
hljóta að gæta að þVÍ, hvort fenu hafi verlð varið samkvæmt tilgángi
sjéðslns, og korn i þá allt heim vlð úrskurðinn, þti kvartar einginn
framar, en ef munar, þá er auðsætt, a'ð tilgángi sjóðsíns hefir ergr
verið fylgt, og er það eingin efasemi um réttlæti konungs, þótt vðr
viljum sjá, hvort þessu fe vorn hafi verið varlð rétt eptir til-
ætlun gjaíaranna, fyrst relkníngunum var ráM'Il til lykta, án þess
,'er værim ao spurölr, þótt ver værilll annar nnilsaðllí. Eg vildi ein-
úngis taka þetta fram, svo það liti eigi svo út, ao eg grunabí Krist-
ján konúng 8. um gæzkn, eða hefði iIlt álit á stjórn hans, er eg
gef atkvæðl mitt með nefnd í málinu.

Stefán Jónsson: Hinn 6. konúngkjörní þíngmaður sagði <Í þá

leið, að fyrst mótmælum ekki hefði strax verið hreift, hefði menn
tapað retti sínum, og nú værl síður <t'O vænta réttar. Kristjan 8.
ríkti ekki lelngí, eptir al':! relkníngamír voru birtir, svo ekki var
Jeiugi kostur á a'ð leita hans, en eg get ekki sklllð, a'O réttlnum se
tapað enn fyrir það, þvi það "ita menn, að það leið ekki á laungu,
þangað til farið "ar að hreifa þessu máli í hina sömu stefnu.

Forseti: Eg álít þ,1 Inngangsumræðu þessari lokið, En aður
en eg bið þíngmenn gánga til atkvæða, verð eg a'ð svara því fáein-
um orðum, er hinn heiðraði þíngmabur Reykjavíkur sveigbí að mer
áðan í tölu sinni, að eg hefði ekki gætt skyldu minnar, þegar einn

af þingmönnum nefnilega þingmaður Rangvellínga, hefði Iarið óvi'ð-
urkvæmilegum orðum í ræðu sinni til hins luíttvlrta 1. konungkjörna
þingmanns; en eg skildi þíngmann þann, sem þetta var beint að,
svo, að hann einúngis tæki upp kafla eon meínínguna úr ræðu hins
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fyrsta komingkjörnn þíngmanns, og sagði hann SYO, þingmaður Rang-
vellínga, "a~ hann áliti þetta talað á m6ti sannfæríngu sjálfs sín((;
her var því a~ eins sagt þetta, a~ nppástriugumnðurinn álltl þessa
vera melníngu orðanna, er hann t6k upp, og að svona væri sinn
skilníngur lÍ þeim kafla ræðunnar ; þetta, að skýra svona fr ,í sínu
áliti eða skilníngi á ræðu annars þíngmanns, álít eg í alla staði
leyfilegt. A~ vísu heimilar 60. gr. alþ.tilsk. hverjum þíngmanni al)
benda forseta, ef út af g6~ri þíngreglu þykir brugðið, en eingi þíng-
maður lÍ með a'ð setja ofan í yi~ annan þíngmann fyrir þessleiðís
yfirsjónir, og setja sig þar mel) í forseta stað ; þmgmaður Reykvík-
inga kvaðst "ekki "ilja heyra eða geta heyrt" þesslelðís ræður, er
hann bar þíngmanni Rángvellínga lÍ brýn; getur verið, að kennari
geti farið þeim orðum vi'ð sk6lapilta sína, en eingi þfngmaður lÍ með
að beita svo felldum éviðurkvæmilegum ofanígjafarorðum vi'ð annan,
og sízt við forseta, svo hafi nokkur hallað her göðrt þíngreglu í
dag, þá verð eg a'ð álíta, að þíngmanni Reykvíkínga hafi orðib það,
en ekki ii'ðrum.

Eg skal þá biðja menn a'ð gánga til atkvæða um, hvort nefnd
skuli kjósa í mál þetta.

Var þá gelngið til atkvæða og nefnd samþykkt með 18 at-
kvæðum m6ti 5. En þar eð sningíð var upp á bæbi 3 og 5 manna
nefnd, var lettað atkvæða um, hvort heldur skyldi vera, og var 3
manna nefnd samþykkt með 18 atkvæðum, og voru þessir kosnir:

Páll Sigurðsson með 20 atkvæðum,
Arnljótur Ólafsson 13
Sveinn Skúlason 8

Voru síðan skjöl málsins afhent þeim, er flest hlaut atkvæði.
Forseti: Samkvæmt dagskránni koma þar næst til umræðu '2

umkoartanir til alþíngis, IÍr Húnavatnssýslu og Árnessýslu, yfir því,
að kosníngar til alþíngis hafi farið þar aflaga, og er Sú yfirgrips-
meiri, sem er úr Húnavatnssýslu, og mun eg láta afhenda hana
flutníngsmannl hennar, hinum heiðraða þíngmanni Reykvíkínga.

Var Ilmkvörtunin síðan afhent þíngmannínum, og las hann hana
upp með leyfi þíngsíns, svo látandi :

"Eptir að kjörstj6rnin í Húnavatnssýslu dag 17. sept. f. á. hafði
samið og síðan láti'ð prenta kjörskrána fyrir te'ba sýslu yfir þá menn,
er hafa kosníngarrðtt og kjörgeingi til alþíngis, sendi kjörstj6rinn,
kammerráð Arnesen, hana víðkomandi prestum, til þess hún yrbi
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fram lög\) og birt á klrkjufundum, eptir tilskipun 8. marz 1843,
20. gr.; en hrin vnrð samt ekki birt, a\) minnsta kosti :i einum kirkju-
iiIta\), fyr en um seinan, samkvæmt te\)um lagastað, með því þar gat
ei orM\) af kirkjufundum um h.ivetur "egna illvíbra, eptir a\) kjörskráin
kom til prestsins; og á öðrum stað hefir hún ei vitanlega verið fram
lögð, svo að allmargir af kjósendum hafa þannig ekki einu sinni
feingið að vita um hana. Jafnfrarnt boðaði og kjdrstjórinn með á-
ritun sinni á kjörskrana, er hann sendi hana prestunum til birtíngar,
að kjörþtngið yrði haldið 15. apríl næstl.; en um það leyti vorn svo
mikil illvíðrl og 6fæ r\), a\) hvorki kjörstjririnn ne kjósendur treystust
til að mæta á kjörþfngtsstaðnum, og skaut því kjörstjórnín kjörþíng-

inu :í frest, án þess menn þó Ielngl a\) vita eða að það væri aug-
lýst, í hið minnsta í 5 vesturhreppum sýslunnar, nær kjörþínglð þá
skyldi haldast; leið svo og beið, a\) menn í öllum vesturhluta sý~l-
unnar vorn ekkert látnir vita her UIIl, fyr en eptir ao allar 1\05n-
ingar voru af geingnar, er menn fréttu, að kjörþíngið hefði verlð

haldið 16. maí, er næst leið, og a\) Ólafur dannebrogsmaður á Sveins-
stöðum hefði verið kosinn sem alþfngísmabur fyrir sýsluna, en Jón
bóndi Pálmasun á Sélhelmum sem vnraþíngmabur ; enda sótti eing-
inn kjósandi vestan yfir VíN dals á kjörþtngíð, þar eð mönnum þar
var ókunnur kjörþfngtsdagurlnn, svo að meir en 4 hreppar sýslunn-
ar voru þannig ati öllu leyti ritilokaðir fd að taka nokkurn þátt Í

kosnfngunum,
Ver undirskrifaðir kjósendur Í vesturhluta Húnavatnssýslu get-

um nú eigi betur Se\), en :t\) retti vorum se harðlega misboðið með
lí\)urgreindri aðferð kjörstjórnarinnar her í sýslu, er ver sökum henn-
ar höfum verið útilokaðir fr:í að neyta kosníngnrrðttur vors, sem oss
er heimilaður með lögum, eins og ver og verðum a() álíta, a\) þíng-
mannakosníngar þær, sem her hafa fram faríð og aður er fd skýrt,
se öldúngis ólögmætar, þar sem þær eru að eins verk kjörstjórnar-
innar, og fárra annara af kjósendum, er kjörstjdtlnn hefir lofað að
"ita um kjörþíngisdaginn, sem honum síðar þóknaðist að ákveða, en
fjöldi kjósenda verið ritilokaður frá ao taka þátt í kosníngunum, með
því kjörþínglsdagurlnn ekki var auglýstur á lögboðinn hátt; því úr
því ekki gat orðið af kjörþínginn hinn upphaflega akveöna dag, og
því var skoti\) á frest, virðist oss það hafa verið sjálfsög() skylda
kjörstjórans ao auglýsa hinn síðar ákveðna kjörþíngisdag beint eptir
24. gr. alþíngistiIskipunarinnar.

Ver finnum OS5 því knúða til, að bera oss upp fyrir hinu heiðr-
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aða alþingi, er haldast á í sumar, og biðja þa'ð að taka nuilefui
þetta til yfirvegunar, og retta hluta vorn með því ao gjöra ógildar
þær að voru áliti ólögmætu alþingismanna kosningar, er her Í sýslu

fram fóru 16. maí næstl., en nýtt kjörþíngi verði haldið, sem :ísalllt
kjörskr.ínni verði fyrir fram auglýst á Idgboðínn hátt, svo oss gefíst
færi að neyta kosníngarréttar vors, sem lögin hafa heimilað oss.

þorkelshúJs- þverár- og Kirkjuhvammshreppum í Ilúnavamssýslu , í júuímáuu'tli
185!1.

(::ll nafn).

[iessa umkvörtun Htinvetufnga yfir kosuíngaraðferðínnl á full-
trúa SiUll1II leyfi eg mér ao bera upp fyrir hið heiðraða alþíngl, og
skora ;Í það, ao taka halla til íhugunar og löglegrar meðferðar,

Reykjavík, 12. dag [útíuién. 18á\J.

II. K1" Frið1·iksson('.
ll. Kr. Friðriksson: Eg verð a'ð geta þess, a'O þes!:ii IIIIIkYört-

un hefir ekki getað komið fyr, vegna þess, ao eg rekk hana fyrst
á Iöstudagskveldlð sem var. Ihnkvarteudur ætluðust reyndar til, að
hún yrði komin híngað, áour eu alþingi yrði sett, en það fórst fyrir
sökum óhöndugleika þess manns, er sendur var með hana; hann
komst Í einhverjar ögauugur á leiðinni og sneri aptur, þao kann
að vera, að mönnum þyki IHÍn koma of seint, eu mer sýnist samt,
að alþingi eigi að taka hana til greina, þar lögmæt forföll hafa hindr-
ao það, að hún kæmi nógu snemma; því mer finnst það ekki ao
eins vera skylda alþingis a'ð sjá um, að landinu se gefin g6~ og
hentug lög, heldur einnig, að lögunum se reglulega hlýtt, og ef það
er skylda þess um öll Iög yfir höfuð , þ,i er það einkum skylda
þess , ao sj:i um, ao kosníngarlögunum til alþingis se hlýtt,

þeim lögum, sem það sjálft á að skera úr 11\'Oft hlýtt se; og
vero eg því að álíta, 110 það se skylda alþíngls að taka þessa
umkvörtun til álíta að einhverju leyti. Lagabrot sýnist mer her

vera gjiirt, því þegar mikill hluti einhverrar sýslu eigi fær að "ita
knsníngardaginu, þá er það ekki samkvæmt lögunum, og finnst mer
það gild astæða til, ao kosningin verði ónýtt. Mer virðast vera tveir
vegir, annaðhvort, að þínglð ónýti kosnínguna mí þegar á þessum
fundi, eða þá, að það setji nefnd til þess að íhuga malið, og
leita frekari skýrínga ,i málinu, og stinga síðan upp :í, hvernig
með málio skuli fara. Eg verð ao telja kosnínguua ógilda, því að
eptir 24. § í alþfngistilsk. ,í kosníngardaguriun ao birtast 1·1 dögum
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ácur; en her er einmitt kvartað yfir, ao það hafi eigi veríð gjört,
að minnsta kosti í nokkrum hluta sýslunnar.

Guðmundur Brandsson: það er merkilegt, að menn skuli nú
koma með mótmæli gegn kosnfnguni þíngmannu ; mer þykir það vera
nokkuð seint, þar sem í 47. § alþínglstllskípunarlnnnr stendur, að
slfk mótmæli eigi að koma strax og alþíngi er sett, og ao úr því
megi einginn akæra gildugleika kosnínganna, og sýnist mer því menn
ekki geta tekið tillit til þessarar umkvörtunar ; annars þykir mer Ilm-
kvörtun þessi því merkilegri, sem s.i, sem kosinn er, einmitt er sá
maður, sem allir, er til þekktu, og bæði Þjó06lfur og Norðri höfðu
bent á, svo sem líklegaetan til þíngmanns fyrir Húnavatnssýslu , og
sem ácur af miklum þorra Húnvetnínga hafði verið beðinn að taka
móti kosníngu. þao var annars bágt fýrir þá, sem kvarta yfir kosn-
íngunni, að ekki var sendur nógu öflugur maður með unikvörtun þessa.
Þíngmaourinn úr sýslunni og fleiri abrlr komu í tækan tíma, og hefði
það víst líka getað tekizt duglegum manni, því vegurinn er hinn sami.

Ólafur Jónsson: þessi laungetni aumíngl, bænarskráin sú arna,
hefir þó því láni að fagna, að hinn helbruðl þíngmaður Reykvíkínga
hefir tekið hana að ser, til að reyna að halda í henni lífinu. Eg
get nú ekki ao því gjört, að mer finnst hiin vera ótímabær burður,
þar sem hún mí fyrst kemur til umræðu á þínginu ; eg get ekki
betur seo, en hún hefði átt aI'J koma til umtals, strax sem alþíngi
ur sett Í ár, því þá átti a'ð dæma um, hvort þær kosníngar, sem
fram höfðu farið, vorn gildar eður ekki, Eg kenni samt féstranum
eingan veginn um þetta, því mer þykir líkast til, að bænarskrriín
hafi ekki YCriI'Jeins vel ríoandi suður yfir fjallil), eins og yio hinir
Norölíngamlr vorum, og hafi henni því legið vio að kafna í aurnum,
því færðln nr slæm. Sjalfs míns vegna gæti eg nú latlð hjá líða
a'ð fara nokkrum orðum um bænarskrana, en af því hún auðsjáan-
lega miðar til þess, a'b sverta kjörstjórnina Í Hunavatnssýslu, og ser
í lagi þann manninn, sem ekki getur nú leingur borið hönd fyrir
höfu'b ser, þá finn eg þa'ð skyldu mína, ao skýra þessu heíðraða
þingi frá því, sem mer er kunnugt um aðgjörðir kjörstjórnarinnar í
Húnavatnssýslu.

þess er þá fyrst að geta, að snemma í fyrra vor, eg held tölu-
vert laungu áour en Þjóoólfllr kom norður og spurðí : "Hver á að
byrja?" skrifaði kammerrað Arnesen prestum sýslunnar, og bað þá
<Íöamt hrcppstjörunum að semja sem fyrst lista yfir þá alla í sókn-
inni, sem kosníngarrett höfðu, og kJörgeingir voru, og senda ser inu-
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an þess tíma sem hann þá til tók. Þegar kom fram lÍ sumarlb, tal-
aði kjörstjdrinn um það við mig, ail hann ekki vissi, hvernig hann
ætti að snúa Ser met kjörþínglö, sig vantaði enn listana fd tveim-
ur prestunum, og gæti hann því ekki samið aðalkjörekrtina, SYO hann
sæ! ekki, a'll kjörþíngtð yröl haldið Í septembernuínubi, 8\'0 Irarut
kjörskr.íln ætti að liggja þann lögboðna tíma á hverjum kirkjustað.
Hann gjiir()i því do fyrir IlO skrifa nmtmanni um þetta, en gat þess
jafnframt, að hann áliti hentugra fyrir kjósendurna , atl fresta kjör-
þínginu til þess seint ii ritm.ínuðum, svo framt þ,10 ekki yrði haldið
í september, heldnr en að halda þao annaðhvort rnjög seint að haust-
inn, ellegar um havetrartímann. Eg visst 8\'0 ekki, hvað leið, fyrri
en kjörskrarnnr komu prentaðar, sem eg man ekki um hvert leyti
var, en eptir því sem bænarskráin skýrir Ir.í, hefir það verið 1 sept-
embermánuði. Hafði kjörstjéri ritað á kjörskrérnar, og dagsett kjör-
þíugíð, mig minnir 16. april.

Þegar lángt var liMú lÍ veturinn, skrifaðl einn Hriuvetníngur
kjörstj6ra umkvortun yfir því, að nafn sitt stæði ekki meðal kjós-
anda og kjörgeíngra á kjdrskr.ínni, óskaM hann því, að kjörstjórnin
tæki þessa sína umkvörtuu tíl greina, og felldi úrskurð i málinu; en
þtS að þessi maður hefði nokkra lagaþekkíngu, þá hafði hann ekki
lesið sem bezt alþlnglstilskipunlnn, eða munað eptir henni, því um-
kvörtun þessi kom ekki fyrri en launguin tíma eptir a'ð ",í tími var
út runninn, sem tilskipunin tíl tekur. Kjörstjórnin i svari sínu henti
honum á þetta, og kvaðst því ekki geta fellt reglulegan úrskurð í
málinu, þar tíminn, sem eptir "ar til kjörþíngslns , var orðinn of
naumur til þess, en ar mannúð sinni gjörN samt kjörstjórnin mann-
inum grein fyrir skoðun sinni a málinu, og hvers vegna hann eptir
lögunum hefði hvorki kosníugarrðtt eða kjörgeingi eptir hennar sk()~-
un. þegar svona el' mí ástatt, vona eg þinginu skiljist, a() það er
ekki SYO dmíttrirlegt, þó þessi maður, sem nú hefir feingt~ bæði
kosningarrétt og kjörgcingi, vilji, að sú kosning, sem fram fór í
Húnavatnssýslu næstlíbíð vor, verðl sem fyrst ónýtt, þVÍ þá getur
skeð, ao hann næði sæti á alþingi.

A'ð eg snúi mer mí aptur til kjörstjérnarlnnar, vil eg geta þess,
a'ð í byrjun aprílmánaðar skrifaði kjörstjérl aðstoðarmönnum sínum
bréf, og l'<ÍogaNst um við þá, hvort ekki mundi réttast a() fresta
kjörþinginu þtínga() til í miðjum maínuínubl, þvt hann ótta'Oist fyrir,
ao faír mundu sækja kjörþfugíð þann tilteknu dag, vegna illriúra og
snjóþýngsln, sem þá voru ; þeir Iðlluet strax á breytínguua, hvers
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vegna hann strax skrifaði hreppstjörunum, at> þínginu væri frestað
til 16. maí; brðf þetta fekk eg fyrir miðjan apnlmanuð. Eptir þess-
ari raðstðfun fram fúr nÍL kosníngln 16. maí, og mættu á kjörþíng-
inu kjósendur úr 8 hreppum sýslunnar. þar á móti Illætti einginn
vestan yfir Víðldalsd, því þá vorn komnir vatnavextir , og nr htin
hvorki fær á ís ne á þíðu, og ekki heldur orðin ferjutæk, Nú vil

eg spyrja hina heiðruðu þíngmenn, hvort þeir finna Í þessu nokkra
forsómun af hendi kjörstjórnarinnar; sjli ekki allir miklu fremur, a'O
hún hefir gjört ser allt far IIIII, að kjörþíngíð gæti orbíð sem fjöl-

sóttast ? rg vil enn fremur spyrja: hafði kjörstjórnin nokkurn rétt
til að fresta kjörþínginn þann dag, sem það fralll fór, þó einginn
væri mættur vestan yfir Víðidals á, vegna þess hún var þá ófær, þar
sem milli 40 og 50 kjósendur úr 8 hreppum sýslunnar vorn mættir
á kjdrþínginu ? A\') vísu er þa\') mí borið fyrir, að breytíngin :i deg-
inum hafi ekkl verið auglýst Í vesturhluta sýslunnar, en eg vil spyrja:
er nokkur ástæða til all Ímynda ser, að þar sem kjörþíngíð var aug-

lýst í 8 hreppum, ao það þ,í ekki einnig hafi verið auglýst í hinum
iJ6rnlll; eða hvers vegna kom einginn maður lí kjorþínglð þann til-
tekna fyrra dag? þar til hlýtur að hafa verið sú orsök, annaðhvort,
að þeir ekki skeyttu um all nota kosníngarrétt sinn, eður að þeir
hafa vítnð af breytíngunni, og hafi þeir vitað af þYÍ, að kjörþínglnu
var frestað, hafa þeir einnig vitað af því, til hvers dags því var
frestað, því Slí dagur var til tekinn, strax sem breytíngin var gjörð.

Nú ætla eg að leyfa mer að tala nokkur 01'0 UIII bænarskrána
og nöfnin undir henni, og eru þau a\) tölu 31. Eg hefi nú rennt

auga yfir þessi nöfn, og ~e eg þar eingan prest; þar á móti se eg
þar nöfn tveggja hreppstjóra, þó þeir hafi skrifað sig bændur; þeir
eru: hreppstjörlun Í Klrkjnhvammshrepp og hreppstjórinn í þverár-
hrepp, Snorri JónsBon lÍ Klömbur; hann stendur neðstur ,í blaði, og
lítur því svo ÍLt, ao honum hafi verið nauðgað þar inn að gánga, og
furðar mig það ekkert, þó hann hefOi ekki verið víljugur að skrifa
undir þessa bænarskra, því eg get sannað það, a\) hann kom heim
til unín a'O Sveinsstöðum her um bil manuðl áður en kjörþfngið var
haldi~, eg las þ:í hjá mer með eigin augum bréfið , sem eg þá var
búinn a\) Lí fril kjörstjóra, Ulll a\') kjörþínginu væri frestað til 16.

IIIaí ; og hvernig gat hann þá með gó~ri samvizku skrifað undir þessa
bænarskrrí, eins og lnin er löguð,

Eg vil enn fremur geta þess, að aður en eg fór að heiman,
meðtók eg '2 bréf', annað frá Innbúum 'I'orfustaða- og Staðarhreppa
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og hitt fr,l Vatnsnesíngum ; í þessum bréfum skora þeir á mig, "sem
alþíngismann sinn", ll\') fram fylgja þeirri stefnu í fjárkl.iðamálinu

her lÍ þíngi, sem þeim se hollust ; eg ætla ekki neitt að fara út í
innihald þessara bref'l, því það á hér ekki við, en þau sýna ein-
mitt, að hj.i þessum mönnum, sem 'skrifu'bu þau, 'ríkir eingin óá-
nægja yfir kosnfngaraðferðínni ; eru undir þessum bréfum fram undir
80 nöfn, og voru bæði bréfin afhent hinum hefðraða forseta strax
í byrjun þíngsíus. A\') svo mæltu ætla eg ekki að leingja þingræð-

urnar meira, því eg vona, að þínginenn sjái, að eingin fursómun
hefir lÍtt ser stað hjá kjörstjórninni i Húnavatnssýslu, heldur hefir hún
gjört ser allt mögulegt far um, a\') kjöJ'þíngib yrði sem fjölsóttast.

Magmls Andresson : A\)ur en eg heyrði þessa ræðu, kom mer
hið sama til hugar og þíngmaunínum úr Gullbríngusýslu, al'> þetta

mál væri of seint borlð upp, og furðar mig því heldur, að umkvört-
un skuli koma yfir kosningunni, sem einmitt sá maður er kosinn,
sem nafngreindur var til kosníngarínnar svo sem sá, er kjósast ætti,
og sá maður, sem sveitúngar mínir hafa talið svo sem hinn líkleg-
asta alþíngismann í Húnavatnssýslu. þess vegna vil eg ekki sinna
þessari umkvörtun að neinu, og það því heldur, sem einginn á þessu
þíngi mun hafa nokkuð lÍ móti þessum þíngmanui, en af því forseti
gat þess, al'> einnig væri komin klögun úr Árnessýslu, þá vil eg leyfa
mer að spyrja, hvernig henni er h,ítta\') og hvort nokkur er flutnings-
maður hennar.

Forseti: Umkvdrtun þessi var send mer bréflaust rett áður en
þíngíð byrjaði, en af því eg sldldi umkvörtunína einúngis á þ,i leið,
að alþíngi væri beðíð um a\) sjá til, að kosníngar færi betur fram

og löglegar her eptir, heldur en híngað til, þá vil eg vekja athygli
þíngsíns al'> því, að hinn helðraðl flutníngsuiabur fór ekki ao eins

því fram, að kosníng þíngmannslus yrði ónýtt, heldur hreifðí hann
jafnframt í ræðu sinni hinu, að þíngið sæi svo um, a\') kosningar fari
löglegar fram her eptir en híngað til, og "ii eg blöja þingmenn al'>
athuga og gæta þess í ræðum sínum, að hinu heibruðl uppásttíngu-
inabur hefir beinlínis hreift þessum 2 aðalatriðum, og a\) þau verða
bæði látin gánga til ntkvæða í dag, ef ekki yrði sett nefnd í málið.

Magnús Andresson: Eg vil ekki neita því, ab mer sýnist
full þörf á lögum í þessu efni, eptir því sem sfðustu kosningar
fóru fram, sem ekki munu aletaðar hafa verið samkværnar lögunum;
en viðvíkjandi umkvörtunínní úr Árnessýslu, þá held eg, að þar hafi
verið minni misbrestir á því, að kjörstjórinn fylgdi Iögskipaðrl
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reglu, en víða annarstaðar, Kjörstjórinn sendi kjörskrámar 6 vikum
fyrir kjörþíug í alla hreppa met einum sendimanni, og komu þær ,i
hinum sama tíma í Blskupstringnahrepp, en ei veit eg, hversu greitt
hún hefir geingi'ð um hreppinn sjálfan, en hitt veit eg, at 2 af
þeim, sem skrifað hafa undir umkvörtunína, skrifuðu mel' til, eptir
að kjörskrain var komin þar í hreppinn, og bátn mig at taka á
móti kosningu til alþingis; en eg er ekki á m6ti þvi, at bót þurfi
einkum á Þ \Í, að kjðrþíngi se birt nógu snemma, og mun þess hafa
verið miður gætt víða annarstaðar en í .'\rnes~sý~lu.

H. Kr. Friðriksson: Eg vil ei svara öllu því, sem sagt hefir
verið, en eg vil svara þíngmannlnum úr Gullbringusýslu, þar sem
hann vitnaði til 47. gr. í alþ.tilsk. UIII það, að úr því þingmatur
væri .ilitinn reit. kosinn i byrjun þíngsins, mætti ei hreifa við kosn-

ingu hans framar, þá er það ei rétt, nema svo se, að eingar nýjar
skýringar komi fram, er hrundið verði kosningu hans eptir. En þar
sem menn furða sig ,i umkvörtunlnni af þeirri .ístæðu, að sá matur

ge kosinn, sem "þjóMlfllr" og "Norðri" höfðu bent til, þá gæta menn
ekki að því, að hel' er ekki komin nein nmkvörtun yfir þíngmannin-
um, heldur er umkvörtunln yfir því, að kjósendur skuli ei hafa get-
að notið réttar síns að kjósa þenna mann eta einhvern annan; eg
hefi ekkert á 1I16ti þessum þíngmanni, eg skal ekkert bera á móti
Þ \Í, að hann kunni a'b vera hvað bezt fallinn til a'b vera þíngrnað-
lll' í Hrinavatnssýslu, og eg skal eigi styðja að því, at hann verbi
eigi þíngmaður Hrinvetnínga, en eg vil ekki, at hall at se rðrtl kjós-
enda; en yfir því er einmitt kvartað, þar sem menn segja, at um-
kvörtunin korni of seint, þá var þat illa Iarlð, að þeir, sem sendu
hana, skyldu eigi biðja þíngmanninn sjalfan a~ flytja hana; eða á matur
ekki a~ gefa umkvörtunlnnl gaum af þeirri ristæðu, ao hestar sendi-
manneins voru ekki eins fljótir og fr.íír eins og þíngmannsíns, eða
af því að dlíðlega t6kst til fyrir sendimanni? Ræðu þingmanns Hún-
vetnínga hr ekur ei þat, sem kvartað er yfir, og þat er þat, að þeir
ekki hafi feíngtð að vita kosníngurdaglnn á löglegan hatt, því þó
Snorri Jónsson hafi set bref nm það einhverstabar, þá el' hann ekki
skyldur a'b g.ínga iit mn allan hreppinn og segja hverjum manni, að
hann hafi set bréf þess efnis,úr því hann eingin skeyti hafðl um
það foingi'O. Eg verð því a'b halda fast einkum vit þá uppastúngu
mína, aa nefnd verði sett til þess at íhuga, hvað gjöra skuli. Mig
furðar ekki á þvi, þó þíngmaður Árnesínga se á móti uppástúngu
minni, því hans kosning mun eigi heldur vera sem bezt eða löglegust,
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ef kjörskr-irnar eigi hafa legið þar í sýslu sumstaðar leingnr en 5
vikur. Ef alþíngi eigi vill gjöra lít um þetta nuil nú þegar, skora
eg :i það, ao nefnd verðí sett, til þess all íhuga bæðl umkvörtunína
úr Húnavatnssýslu og Árnessýslu.

Stefán Jónsson: Annaðhvort hefi eg teki~ skakkt eptir, þegar
nmkvörtnnín var lesin upp, eða þingmaður Reykvíkínga er ekki á
rettl1 mrili. Eg tók svo eptir, a~ bebíð væri um, all ný kosníng
mættl fram fara, og ef svo er, þá er það umkvörtun yfir þínginann-
inum. Ef þeir ekki væri órínægbír með Illan ninn, mundu þeir ei
hafa farill þessum orðum, Eg þekki nokkuð til kosníngarínnar í
Hrinavatnssýslu, og get skýrt frá því, a~ þíngmaður s.í, sem her er
kominn þaðan :i þíng, hlaut öll atkvæði þeirra, sem komu nr hin-
um 8. hreppum, nema sitt etglð og annars manns, svo a~ þó Mnir
4 hrepparnir hef'öl getað sótt kjörþíngíð, hefðl þeir ei all líkindum
getað rá~i~ kosnlngnnni, svo að það hefir ekkert gjört til, hvað mann-
inn snertir, þó þeir ekki gæti komið. Hvað hina bænarskrána snertir,
þ1í fer hún fram á það, a~ alþingi styðji all því, ab alls þess se gætt
,j~ kosningarnar, sem gæta ber, og er það einnig nauðsynlegt, og
þess vert, að það se tekill til greina.

Jón Sigurðsson frá TandraseIi: Mer skildist þessi bænarskní,
sem upp var lesin, rett þvert ii móti því, sem eg vildi hafa þurft
a~ skilja hana, þar svo upplýstur maður, sem þíngmnðnr Reykvík-
ínga er, gjörðlst uppástúngu- og flutningsmaður all henni. Mer virt-
ist hún vera regluleg kl ögun yfir skeðum hlut, nefnilega ólögmætrl
aðferð við kosníngarnar í Húnavatnssýslu. Nri veit þfngmaðurínn
líklega, a~ alþíngi hefir ekkert dómsvald, og má ekkert dæma menn,
þó þeir kunni að hafa brotið lög; en 11m kosníngarglldl þfngrnanns-
ins, sem þaðan er híngað kominn, finnst mer ekkert uintalsmril, þar
eg hygg, a~ kosning SIÍ hafi geiuglð öllum að geðl, bæbl eptir því
sem blöðln hafa <i bent, og eg get. líka sagt svo mikið, að 2 mjög
merkir menn í Norðurlandi skrlfuðn mer bréf í "etur, og sögðu mer
nær kjörþíngisdagurinn ætti a~ vera og lðtu í ljósi gleðilega "on
þeirrar innilegu óskar sinnar, all þessi sami þingmaður mundi nú f,i
og líka gángast undir kosníngu, þó hann hefði 1Íonr skorazt undan,
eins og hann nú líka á þessu Þíngi hefir auglýst sig a~ vera verð-
ugur þeirrar tiltrú ar. En hefði það verið efni bænarskr.íarlnnnr,
sem eg jafnvel hafði ímyndað mer, að eptírleíðls yrði betur gætt
þeirrar lögboðnu reglu víð allar alþíngiskosníngar, þá hefð i mer þótt
þao umtalsmal, en ef eg hefi rett tekið eptir, þá heyrði eg það
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aldrei koma fram í því, sem upp var lesíb. Ac sönnu hreiíbí þíng-
maðurinn þVÍ í lauslegum munnræðum, en slíkt held eg þíngi!) geti
ekki tekið til inngríngsumræðu eða nefndar 1\ þessum fundi, því míg
minnir eptir alþ ínglstilsldpunlnnar 62. gr. þá eigi hver sá, sem vill

koma með nýtt mál, að snúa ser til forseta með skriflegu skjali.
þa!) skyldi því ekki vera, að þessarar bænarskraar hefði verið slæm
hin fyrsta gánga, hin önnur að þingmannsins vitni mætti kröggum,
og virðist mér þá bezt, a!) alþingi láti hana ekki halda leingur ,\-
fram, eba taka Sel' fleiri gaungur ii hendur.

Jón Petursson : Mer sýnist það ófært, að kjósa nefnd í þetta
mál, því þíngnuiður Húnvetnínga er þegar kosinn í margar nefndir,
og þánga'b ti! títgjört væri um þetta mál, mundi hann skorast und-
an að taka þátt í nokkurri nefnd; mer virðíst því, að þíngið BÚ

strax eigi a'b gjöra út um það, an þess iI'b setja niður nefnd. Hvað
malefnið sjálft snertir, þá er það álit mitt, a'ð menn ekki megi hrinda
neinum af þíngí, nema þeir se fullkomlega sannfærðir um, a'b hann
eigi hafi rett til þíngsetu ; se menn í vafa um, in-ort einhverjum beri
réttur til þingsetu, hafa þíngmenn eingan rétt til a'b meina honum
hana ebur segja, að honum ekki beri réttur til að sitja ii þínginu;
að fara í þessu eptir getgátum einum, er mco öllu ránglátt. NIÍ

er þab eigi kornið fram, a!) þíngmaðurlnn hafi eigi alla þ:í hæfileg-
leika til þingsetu, er löggjöfin krefur, eða að hann hafi brotið seinna

af ser rett sinn, eða se kominn i þvílíkt ástand, er geti meinað
honum þíngsetuna ; svo spurningin er hel' eimíngis um, hvort því-
líkir formgallar se ;Í kosníngunni, að honum verði hrundið sökum
þeirra, eu fyrir formgöllum kosníngarinnar vantar allar sannanir, því

til þess ao menn geti verið vissir um, að verulegir forlllgallar hafi
verið ii kosníngunni, verða menn að hafa nægar sannanir fyrir því,
eður eptir alþfugístilsk. 24. grein vitnlsburbí frá prestunum um ólög-
lega birtíngu kosningardagsins ; því her verour a'ð fara eptir areið-
anlegnm vítnlsburðum og ekki eptir tómri sögusögn klagenda ; hún
getur verið sönn, en menn hafa einga vissu fyrir ser í því, og með-
an geta þeir eigi vitað, nema þeir gjörði kjördæminu og þingmann-
inum órett, ef þeir færi mí eptir klöguninnl. Hvemig hin ékomnu
þing kunna a'b dæma um löggildi kosníngarinnar, ef það sannast fyrir
þeim, a!) þeir formgallar hafi verið á kosníngunní, sem bænarskráin
nefnir, getur þínglð nú eigi r,ioi'O víð,

Konúngsfulltrúi: Eg skal geta þess, að það er augljóst, að
þíngio getur ekki á þessum fundi tekið ákvöroun um, a'b ónýta þá
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umræddu kosningu, fyrir hverju að öðru leyti eingar gildar ástæður
virðast fram komnar, Mer finnst því, ao það einasta, sem í þessu
nuili getur verið spursmál um, sð, hvort þfngið vildi kjósa
nefnd til að yfirvega, hvað gjöra mætti, til þess al', kosníngar færi
framvegis reglulegar fram, t. a. m. a'O brýnt yr'1li fyrir kj(jr~tjórun-
um, að gæta skyldna einna, og finnst mer, að það malefni megi vel
taka til yfirvegunar fyrir því, þó upp.ístringa um það se ekki með
berum orðum tekin fram í bænarskránni frrí Hnnavatnssýslu, og það
því fremur, sem bænarskráin fd Biskupsttingnahrepp, sem stendur
á dagskránni í sambandi ,'i~ þ:í frlÍ Hrinavatnssýsln, fer fram lÍ, a~
stuðlað se til, að betri regla komist lí eptírlelðis um kosníngur yfir
höfuð.

Guðmundur Brandsson: Margt fer öðruvísí en ætlað er. Eg
hélt, a'O ekki yrðí langar umræður um m:í1efni þetta, en sú "on hefir
mer algjörlega brugðízt ; eg held einnig, a'O ekki yrði miklð borið á
móti þVÍ, að her ætti vi~ 47. gr. Í alþíngistllsk., en þó hefir flutn-
íngsmaðnr kvörtunar þessarar ekki viljað vi~ það kannast. Þa~ er
einmitt beðið um það, a'O kosning þíngmannsins úr Húnavatnssýslu
se ónýtt, en tir því lfður fyrsti fundurinn og kosníng þíngmanna á
honum er álitin lögleg, ma ei framar, mótmæla lögmæti kosninganna,
annars lítur mí 8"0 lít, sem Hdnvetníngur hafi fyrst farlb að kvarta
yfir kosníngunum hjá ser, eptir all kjörstjórinn þar var dauður, og
mætti merkilegt heita, ef svo væri. NtÍ er líka komin önnur Ilm-
kvörtun úr Blsknpstúngunum, og virðlat mer ekki þurfa nefnd, til
þess að bugleíða þab, sem lnin fer fram á, því til hvers er ao biðja
um lög um það, sem skýr lög eru um. Alþfnglstílsklpunín segir,
a~ prestar og hreppstjörar eigi a'O semja í [riním.inuðí nafnaskntr
yfir þ.í, sem hafa kosníngarrett og kjörgelngl, og að kjörfund eigi
ao halda í september; eg held, a'O þetta se nógu skýrt, og bæðí
prestum og hreppstjdrum ætti a'O vera þetta fullkunnugt, þar sem
alþínglsttlsktpunín á að liggja hjá serhverjum þessara. En ef nokk-
uð ætti að gjöra, ætti ao minna amtmenn á a~ herða :í sýslumönn-
unum með a~ hraða kjörþlngunum, því alþingi hefir nú nóg að gjöra,
þó ekki se sett nefnd i þetta mál. Ræður þær, sem her hafa verið
haldnar um þetta, og ef eitthvað kemur um það í blöðunum, er
einnig nóg hvöt fyrir menn framvegis til þess að gæta þess, a~
kosningar se löglegar og gángi grelðlegar bel' eptir en hfngnð til.
En eg vil ekki, að menn taki þetta mál frekar fyrir núna og or-
saki þar með, a~ önnur meir árí~andi mál verði þess "egna útibyrgð.
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Ólafur Jónsson: Eg vil, að gjört StJ út um þetta mál í dag,
því mer sýnist þa~ ekki geta korníð til nefndar. Umkvörtunln bið-

ur einúngis Ulll, ao ónýta kosninguna, en ekki um, að þínglb sjái
um, að eingin óregla verði framvegis gjöro vlð kosníngarnar; þess
vegna verbur þar um a~ koma ný skrifleg uppastúnga.

Jón Hjaltalín : Eg held, að þae verðí bágt að fyrirbyggja það,
að missmíði geti kornið ii kosningar, eptir því sem til hagar á Ís-
landi; og finnst mer því það eiga víð her, sem prestarnir segja vlð
hjónalýsfngar, að bezt se að tala í tíma eða þegja síöan ; auk þess

er nóg komið af nefndnni, og þó mí yroi búin til ný regla fyrir kosn-
ingunum, ætli þii þeir, sem ekki vildi trúa Móses og sparnönnunum,
muni trúa, þó einhver framllðlnn upp rfsl, eða hlýða betur, þó nýtt
lagabob rísi nú upp.

H. Kr. Friðriksson: Eg vll svara þíngrnannl Eyfirðínga fá·

um orðum. Þa~ getur verið, að hann se :inægour, þótt retti hans
se hallað, ef aa eins það yrði ofan á, sem hann óskar. þótt þeir,
sem kvarta, óskuðu þessa manns fyrir þíngmann sinn, þ:í hafa þeir
samt fulla ástæ~u fyrir það, að kvarta yfir því, að þeir gátu ekki
gefi~ honum atkva-el sitt, og er rðttur þeirra brotinn með því, ao
þeim gafst eigi færi á ilO koma á fundinn. Þa~ getur meir en ver-
i~ satt, að atkvæði þeirra hefOi ekki d'bio kosníngunní, en það er
samt brot á rétti þeirra, að ekki kemur tiI þeirra lögleg köllun til

fundarins; það getur og verið, a~ þessir menn hefði kosið þann mann,
sem nú er fulltrúi þeirra; það g etur líka verið, að sumir þeirra hefðl
kosið hann, og sumir ekki, og þilO þykir mer líklegast. Þíngmaonr
Mýrarnanna sagði, að það þyrfti skriflega uppastdngu um það, að
rábln væri bót ,i kosningum framvegis, en þessi upp.istúnga er kom-
in í umkvörtuninni Ir.í l\rnessýslu, og eg hefi líka fullkominn rétt til
að stínga upp lÍ þVÍ, hvernig með malið skuli fara, og þa'b hefi eg
þegar gjört. t·ar sem þíngmaðurinn úr Gullbrfngusýslu EagOi, að
umkvörtunin kæmi of seint, þar lnin kæmi eptir byrjun þíngs, og
bar fyrir sig 47. gr. í alþ.tílsk., þ:í er þetta hægt a'Ohrekja, því al-
þíngtstilsk. talar hvergi um, að fresta megi kjörþíngisdeginum, og
eptir því ætti þessi kosníng a~ vera ógild; það er með öðrum or~-
um, að það er einúngls gjört rá'b fyrir því í alþíngistllskipunlnnl,
að allt fari reglulega fram, en eigi því, að unikvartanir muni koma
svona seint, heldur gjöra menn do fyrir, a~ þær muni koma í byrj-
un þíngs; en þegar þær koma síðar, þá er sjálfsagt, að þínglð ræð-
ur, hvað gjöra skuli: En þar sem þíngmaðurlnn úr Gullbríngusýslu
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sagði, al'! umkvörtun þessari muni ekki hafa verið hreift fyrri en
eptir dauða kjöretjórans, þ,í er það getgáta, sem ekki kemur málinu

"iv, því ef kosníngín er ólögleg, stendur á sama, hvort umkvörtun-
inni er hreift, meðan hann er líf", eða eptir hann látinn; og held
eg, að Hrinvetníngar se svo elnarðir menn, að þeir mundu eins hafI!.
kvartað, þótt hann hefði lifað, Ef kosníngin er raung, stendur því á
sama, hvort kjörstjórinn er líf~ eða liðinn, þar sem menn segja, að eing-
in uppástúnga se komin fram III II , að lagfæríng á kosníngunum kom-
íst Ii fremvegis, þá el' her komin önnur umkvörtun yfir kosníngun-

um í Árnessýslu, sem geingúr í þá áttina, og þó eg hafi ekki verið
beðinn að "ern flumíngsmaður hennar, gjöri eg nú þ:i uppastúngu
a'O minni upprístungu líka. Eg vil, a'ð alþíngi setji nefnd til þess
a() íhuga baðar upp.istúngumar, en nefndin getur tekið aðalatriðið
úr þessari bænarskrá eður hinni eður blíðum, og borið svo álit sitt
upp fyrir þínglð, sem þá ræður, hvað gjöra skuli; eg vil, að alþíngi
setji nefnd í þetta mal, svo að þa() sýni, að því se annt um, að því se
fylgt, sem lögin fyrlrskipa, því það er eigi nóg, al'! alþíngi gæti þess,
að þau lög, sem gefin eru, se skýr, heldur verður það að styðja
lll'! því, að lögunum se hlýtt, og það er eigi nóg að segja, að lögin
se til, ef þau eru brotin; það er ekki t. a. Ill. nóg, að helgidaga-
tilskipunin se til, ef hreppstjórinn á Ströndinni eptir sem áður rær
út í net sín á sunnudögum, og ef einhver skyldi kvarta um slíkt,
þá er eigi nóg að segja, hreppstjórinn hefir lögin, og veit, hvað er
leyfilegt; það er eigi nóg, segi eg, ef hann eigi fer eptir Idgunum.
þal'! er því ei nóg, að lögin se, ef þeim eigi er fylgt.

Guðmundur Brandsson : f>íngmaour Reykvíkinga misskilur al-
þíngístilskipunlna, sem segir í 8. gr., a() kosníng skuli gilda í ti ;ír;

hvernig verður þá sÍl kosning ónýtt á því tímabili, sem þíngi() eitt
sinn hefir áliti() gilda? og þar sem þíngmaður Reykvíkinga álítur

kosninguna ógilda, nema hún fari fram í september, þá misskilur
hann þar einnig sömu tilskipun; hiin segir einúngis, al'! kosningar
skuli fara fram í september, ef mögulegt se, en se það nú ekki
mögulegt, þá akveður hún eingan vissan tíma til þess, eg held þess
"egna, ab þar sem kosningu ekki varð af lokið í september, þá hafi
kjörstjórar haft fullan rett á, a() láta þær fram fara lí hverjum
þeim tíma, sem þeir álíta þar til hentugastan, Hitt annað, er þíng-
maðurinn sagði, ætla eg al'! láta falla niður, því það kemur ekkert
málinu vil'!.

.Ásgeir Einarsson: Mer þykja umræðurnar um þetta mál vera
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orðnar nógu langar, og helzt. t.il of lángar; en eg vil a'ð eins spyrja
að því, hvað ætlunarverk nefndarinnar á a'O vera, hvort þa'O lÍ held-
ur a'ð vera það, a'ð klaga sýslumennina og biöju stjórnina ao gefa
þeim ofanígjöf, e'ba a'b klaga náttriruna, er bannaði mönnum a'ð sækja
á kjörþíngi'b, eða þá a'ð gjöra ógilda kosníngu þingmanneins úr
Húnavatnssýslu.

Jón Petursson: H vað snertir umkvörtunina úr Biskupstúngum,
þá sýnist mer einmitt, eptir því Rem þar er fd sagt, allt hafa geing-
i'ð þar til á lögskipaðan hátt, Kjörskr.irnar komu til hreppstjóranna

26. sept. sjálfsagt fullbúnar eður decíderaðar, og vorn af þeim aug-
lýstar 4. október; síðan "ar kjörþíngi haldið 2. nóvember 4 vikum
eptir auglýsíngu kjörskrrinna. svo a'b eptir þessu hafa þær legið úti

fyrir almenníngssjdnum auk þeirra fyrstu 14 daga, sem menn hafa
til að kvarta yfir þeim, se þær í einhverju r.ingar, hinar lögsklpuðu
4 víkur, því það er ómögulegt fyrir kjðrstjérann að ;íhe'ba kosn-
íngardaginn, þegar hann sendir kjörskrtímar fyrst fr.i ser, eður fyrri
en hann sendir þær aptur Ilt, með þeim breytíngum, sem kjörstjúrn-
in hefir gjört yi{) þær vegna umkvartananna. Annars hefðí þe-~i
umkvörtun átt a'ð sendast til amtsins, eins og niðurlag hennar ber
með ser.

Stefán Jóns~on: Þíngmanni Reyhíkínga skjrítlar núna, eins og
optar, er hann sagði, a'ð mer streðl lÍ sama, hvort menn njóta réttar
síns eður ei, því eg mælti fram með því, a'b atriðin í bænarskr.inní
frá Árnessýslu væri tekin til greina, en ekki bænarskraín úr Húna-
vatnssýslu, sem fer fram á, a'ð kosning þingmannsins þaðan væri ónýtt.

Forseti: þó nokkrir hafi beðið um orðið, verður nú að fresta
umræðunum að sinni um þetta mál, þar eg hefi feínglð beiðni um
það fr;í 12 þíngmönnum, að þessari ínngringsumræðu væri nú lokið.

Var þá geíngið til atkvæða nm, hvort inngingsumræðunni skyldi
vera her með lokið, og var það samþykkt í einu hljébí.

Forseti: Eg vero þá ab biðju hina heiðruðu þingmenn að gánga
nú þegar til atkvæða um sj.ílft m.ilefnið ; og er það mitt lilil, eptir
því sem umkvörtunin tir Húnavatnssýslu stefnir, og eptir þeim um-
ræðum, sem þar um hafa orbíð í dag, a'ð fyrst se greidd atkvæði
um það, hvort nefnd skuli selja í máli'b, eða hvort eigi að gjöra lít
nm það mí þegar her í dag með atkvæðagrelðslu, hvort kosníng þing-
manns Htinvetnínga se gild eða ógild.

Þíngma'ður Hrinvetnínga lýsti því yfir, að hann greiddi eigi at-
kvæði í þessu máli hvorki með no í m6ti.
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Var síðan gelngið til atkvæða og það samþykkt í einn hljóði,
að þegar skyldi gjöra lít um þetta her á fundinum í dag.

Var síðan geínglð til atkvæða um það, hvort kosníng þingmauns
Hrinvetnínga væri gild fyrir þetta og hin 2 næstu þíng, eptir þeim
gögnum, sem nú væri fram komin, og var það samþykkt með 23
atkvæðum gegn 1.

Forseti: þá er að eins eptir eíðarl uppastringan, er hinn hciðr-
aði flutníngsmaður bar upp, nefnilega ao þíngið sæi ráð við, ao kosn-
ingarnar til alþíngis færi skipulegar og löglegar fram her eptir, eða
að l,jörstjórarnir gætti betur kosníngarlaganna, heldur en átti ser
stað i fyrra i svo mörgum kjördæmum, og vil eg láta það álit mitt
i ljósi, a'ð til þess að fá þessu framgáng, viroast mðr vera 2 vegir.
Annar vegurinn er sá ao kjósa nefnd, er taki fram þau atriði, er
nauðsyn þætti að biðja um ao betur yrði gætt, en hinn vegurinn er
sá, að fela forseta þíngsins a'ð rita nmtmönnunum um þetta í nafni
og umboði þíngsins ; en þó að svona se mitt álit, sker hið háttvirta
alþíngi úr, eptir því sem réttast þykir.

þar næst var geíngið til atkvæða um það, hvort þíngmenn vildi,
ao málinu yrði hreift, samkvæmt hinni síðari uppástúngu flutníngs-
mannsins, þingmanns Reykvíkínga, og var það samþykkt með 21
atkvæði.

Var síðan borið undir atkvæði, hvort nefnd skyldi til þess kjósa
eður eigi, og var nefndarkosníng felld í einu hljdðí.

LÝ8ti þá forseti því yfir, að hann áliti samkvæmt hinni fyrri
atkvæðagreiðslu, að með þessari atkvæðagreiðslu, er hratt nefndar-
kosníngu í málinu, hefði þíngtð samþykkt, ao forseti ætti ao rita
amtmönnunum um þetta mál; og kvaðst hann mundu bera brðf sín
um það undir þíngíð, aður þau yrði send.

Var þá dagskránni her með lokíb ; en vegna þess að þíngmenn
ætti nú svo annríkt í hinum mörgu nefndum, en eingin ný IIIál, er
á lægi, væri til umræðu, þá kvaðst forseti eigi akveða fund fyr en
næstkomanda mánudag, 18. júlí Id. 12.

Fundi slitið. -
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18. júlí - ellefti fundur.
Allir ;í fundi, nema þíngmaður SkagfirMnga, er harði tj.í'ð [or-

seta forföll sín.
Forseti gat þess, ao þingmaður Ísfirðinga væri kominn nptur

úr erlndisferð sinni, og mundi sækja her fund í dag.
þíngbók frá síðasta fundi lesln upp og samþykkt.
þar næst gat forseti þess, al'> hann hefði Ielngið tilkynningu

um, að í málinu UIII byggíngu komtngsjarða á Vestmannaeyjum
væri þíngmaðurínn IÍr Vestmannaeyjum kosinn formaður, og í [iár-
lcláðamálsnefndinni væri þingmaður Hrinvemínga koslnn formaður,
og þíngmaðurlnn úr Ncrður-píngeyjarsýslu skrlfari. þá gat forseti
þess, að til hans væri enn komnar 2 bænarsknir, önnur úr Mýra-
sýslu, um að Straumfjörðul' yrði löggiltur vcrzlunarstaður, og hin
úr Rángárvallasýslu, um það að viðretta kúgildl þau, sem fallin væri
á staðajörbunum, og mundu þær verða lagbar fram álestrarsalinn
og síðan settar á dagskrtína sem fyrst.

Forseti: Samkvæmt dagskránni er þá fyrst að kjósa einn þíng-
mann í nefndina, sem stjórnin hefir falið, samkvæmt því sem hinn
háttvlrti konúngs{ulltrúi skýrbl frá á 4. fundi 5. þ. 'man., að semja
frumvörp til póstgaungulaga á Íslandi og milli Danmerkur og
Íslands. En áður en geíngíð er til kosníngar þessa þíngmanns, vil

eg geta þess, a'ð eg hefi feingið fyrirspurn Iní einnm þíngmanni um
þetta mál, nefnilega frá hinum heíðraða þíngmanni Borgfirðínga, og hefi
eg samkvæmt þessari fyrirspurn leitað þeirra upplýsínga , sem fyrir-
spurnin gaf mer tilefni til, og skal eg fús á a'ð skýra frá þeim, ef hinn
helðraðí þíngmaður óskar þess.

Arn7jótur 61af~son: Eg skal þá leyfa mer að blðja hinn hátt-
virta forseta að gefa mer allar þær upplýsingar, sem hann hefir
feínglð hjá lwnúngsfulltl'Úa, og ef hann hefir aðrar skýríngar, væri
æskilegt að f;í að heyra þær UIU leið.

Forseti: Eg skal þá leyfa mer ao lesa upp bréf þíngmanns
Borgfirðínga til mín, dagsett 14. þ. m.; það hljóðar þannig:

"Meo því a'ð hinn háttvirti [orseti tilkynnti þínginu í dag, að
á morgun skyldi kosning til nefndarinnar í póstgaungulaganuilinu
fram fara af hálfu alþíngls, þ1í finn eg mer skylt að æskja þess, að
hinn háttvirti forseti veiti þínginu tækifæri til að leita skýrslu og
skýrínga hjá konúngsfulltrúa einkum um það atrlðí, hvort lagafrum-
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varpið, sem samið yr~i Í póstgaungumálinu, skuli a~ lögum r;íúio,
áður það væri borið undir álit alþíngls, og hverja þýðíng kosníng
þessi eigi að hafa a~ þfngslns hálfu. Bið eg yður Þ"í, háttvirti
forseti, að undirbúa allt, er yður þykir nauðsynlegt Í máli þessu.

Reykjavík, 14. jlílí 1859.

Arnljótttr Ólafsson".

Þegar eg hafði Ieinglð þetta bréf, ritaði eg hinum luíttvirta
konúngsfulltrúa daginn eptir, 15. þ. mán., um þetta mál, og sendi
honum bréfið, og fin,k aptur svar frá honum íbrefi samdægrls, og
vll eg leyfa mer all lesa það npp; það hljóðar þannig:

"Eptir tilmælum yðar, herra alþíngisfof'seti! í brefi frá dags
dato, undanfelli eg ekki að svara þannig spurningum þeim, er þíngmaður
Borgfir'ðínga hefir varpað fram í her með tilbakafylgjandi bréfi til
yðar 14. þ. m.: að eg álít það öldringis sjálfsagt, að lagafrumvarp
það, er her á að semja um péstgaungurnallð, verði lagt fyrir alþíngi
eptir að stjórnin hefir gegnumgeingíð það, og útvegað þar til sam-
þykki konúngs; og að kosning eins meðlíma nefndarinnar af alþíngi
ekki hafi aðra þý'ðíngu, en þá, all stjórninni hafi þótt það tilhlýoi-
legt, all einn þjóðkosinn maður taki þátt í þeirri nefnd, sem fjalla
á um hinn fyrsta undirbúníng póstgaungumálsins.

Að öðru leyti verð eg að biðja yður, herra alþíngis(orseti! a'O
sjá um það, a~ eingar umræður verði um þetta á þínginu, því það
hlýðir alls ekki á nærveranda stadio málsins, og eins all láta þíng-
mann Borgfirðínga vita, að hann, ef hann fyrirfram óskar nokkurra
upplýsínga um mallð, verði að snúa ser til stiptamtmannsins sem
forseta nefndarinnar, sem hefir öll skjöl málsins Í höndum, en ekkl
til mín, er alls ekkert hefi með málið að sýsla sem konúngs(ttlltrúi
á alþíngi.

Reykjavík, 16. júlí 1859.

P. Melsteð".

Með þessu bréfi álít eg fyrirspurninni svarað, en ef hinn heiðr-
aði þíngmaður Borgflrðínga eða aðrir þingmenn hafa aðrar spurn-
ingar, er þeir óska upplýsíngar um, þá em eg fús á a'ð svara þeim,
að því leyti mer væri unnt, en get a~ öðru leyti ekkl leyft lángar
umræður um þetta mál.

H. Kr. Friðriksson: Þegar þíngíð á a'ð kjósa þenna mann,
virðíst mer nauðsynlegt að fá að vita, hvort þessi þíngmaður á að
sitja í nefndinni fyrir borgun ella borgunarlaust. þVÍ all líkindum
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mun nefndin hafa n6g ao gjora, og álít eg þa'ð því jafnvel ilIgjör-
anda fyrir brisettan mann í Reykjavík, en alveg ógjöranda fyrir aðra,
ab sitja í nefndinni þóknunarlaust. Ef þessi nefndarmaður einga
borgun á ilO hafa, sýnist mer, ao þíngið ætti að gjöra einhverja rað-
stöfun, til þess að hann feingi borgun.

Forseti: þar eg bjóst við, ao þessu mundi verða hreift, hefi
eg búið mig undir, að geta svarað þessari spurníngu ; eg ritaði hin-
um hátt\ írta konúngsfulltrúa þar að lútanda bréf þann 14. þ. m.,
og fekk daginn eptir fni honum svo hljúðanda bréf':

"Til svars upp á bréf yðar, háttvirti herra alþíngi~forseti! af
gærdagsdato, undanfelli eg ekki her með þénustusamlega að tilkynna,
að eg með yður álít þab sjálfsagt, að kostnaðurinn til póstgaungu-
málsnefndarinnar ekkert lí skylt víð eður má auka alþíngiskostnað-
inn; að eg fd stjórninni ekkert annað umboð hefi Ieingið í þessu
tilliti, en að gállgast fyrir því, að einn meðlimur til nefndarinnar
yrðí kosinn af alþíngl, sem eg gjöri rátl fyrir að ekki muni án gildra
orsaka hafna slíkum rðttl ; og að forseti nefndarinnar, herra stípt-
amtmaður greifi Trampe, hefir privatim látio mig skilja á ser, að
hann áliti það sj<ílfsagt, að nefndarmennirnir muni flÍ tilhlýðilega
borgun fyrir starfa sinn.

Reykjavík, 15. júlí 1859.

P. 1f1elsteða.

þessar upplýsíngar verð eg að álíta að munu nægja, a'ð því
sem mali þessu er nú kornið her á þíngi, og get eg ekki "eitt frek-
ari upplýsíngar ; eg skal að eins taka þao aptur fram, er eg ritaði

konúng.~fulltrúa, að eg get ekki sem alþíngisforseti ábyrgzt eða
geingizt undir, að nefndarmanni þeim, sem alþíngi kýs, verbi borg-
uð seta hans í nefndinni af alþfngtskostnaðlnum.

Konúngsfulltrúi: ÁOllr en kosníng fer fram, skal eg að
eins geta þess, ab eg hefi ekki íelnglð annað umboð frá stjórnarinn-
ar hálfu í þessu máli, heldur en að hlutast til um, að þíngio kysi
einn mann í hina aformuðu póstgaungumalsneínd, þau svör frá mer,

sem hinn háttvirti forseti nú las upp, og sem eg hefi gefið í viro-
íngarskyni víð hann og þínglð, eru því að álíta sem mín persónu-
lega meiníng, en ekki stjórnarinnar. Einúngis bæti eg því víð, til
að skýra það, sem eg hefi skriíað, að eg álít það öldungis víst, ao
frumvarpio um póstgaungurnar her í landinu muni verða lagt fyrir
þínglð, en hvort málefnið um péstskípsferðirnar milli Danmerkur og
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Íslands verði lagt fyrir þíngíð, tel eg óvíst, en vegna Ijárins, sem
þar til geingur, mun það verða lagt fyrir ríkisdaginn.

Arn7jótur Ólafsson: Eg er anægður með þær upplýsíngar, sem
forseti hefir gefið.

þar fleiri ei t6ku til máls, var geínglð til kosningar þess eina
þíngmanns; voru þá greidd 24 gild atkvæðí, og hlaut kandíd. A1'n-
ljótur Ólafsson, alþingismaður Borgflrðínga, 10 atkvæðí ; næst honum
hlaut Jón Guðmundsson 8. atkv., II. Kr. Friðriksson 2 atkv.

Forseti lýsti þVÍ þ,o'i yfir, að alþínglsmaður Borgflrðínga væri
rett kjörinn Í póstmálanefndina af hendi alþíngis, og gat forseti þess,
að hann mundi afhenda nefndarmanninum bænarskra, er hefði verið
vísab frá í því skyni að afhendast þeim, sem kosinn yrbí í þessa
nefnd.

Forseti: þar næst kemur samkvæmt dagskránni til inngángs-
umræðu og nefndarkosníngar uppástúnga 3 þíngmanna (6. konúng-
kjörna þíngmanns, þíngmanns Norður-Mrilaeýslu Gg þíngmanns Stranda-
sýslu), um a() stínga upp á ráðum til að afstýra almennri neyð
og leita aðstoðar stjórnarinnar í þeim efnum. Uppástringa þessi
hefir á()ur verið rædd á 2 privatfundum, og er því vonanda. að ekki
verði lángar umræður um það, hvort nefnd skuli kjósa til að íhuga
þetta mál eður ekki, þó að eg verði að leggja það á vald þíngmanna
sjálfra.

Var uppástúngan síðan afhent f1utníngsmanni hennar, þfugmann-
inum úr Norður-Múlasýslu, og eptir ósk fleiri þíngmanna var hún
upp lesin:

"Þegar menn með eptirtektasörnu auga líta yfir hin seinast liðnu
3 ár, þá getur það varla dulizt nokkrum manni, að mí virðist á
margan hátt mjög að harðna í ári hjll oss; og það jafnvel svo, að
til mikilla báginda virðíst að horfa, ef arf'erðíð ekki skyldi breytast
til batnaðar; en um þetta gefur hið seinast liðna bága vor, og sum-
arlð, það sem af því er, mjög litla von.

Hin seinustu 3 ár hafa öll veri() í harðara lagi: ári~ 1856, og
einkum veturinn var víða einhver hinn bágasti ; sumaríð 1857 var
mjög votvíðrasamt, einkum á Suðurlandi, veturinn, sem á eptir kom,
var og allharður og vorið snj6asamt og kalt; því fylgdi eitthvert hlð
mesta vætusumar, er mjög skemmdi hey manna v~ast um land, SyO

fena'ður þreifst illa seinast liðinn "etur, og kýr mjólkuðu lítið ; seinni
partur þessa vetrar var og, eins og allir víta, aftaka harður, 0' all-
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mikill peuíngsfellír hefir orðíð víða í landinu, og sumargagnið verður
rýrt, af því mdlnytupeníngur gekk illa undan.

Ofan á allt þetta hefir bætzt stórkostleg fækkun saubfjaríns sök-
um fj:írklá'Oans og þar af lelðandl niðurskurðar, einkum í Suður-
auitinu, en fiskiafli hefir á hinn bóginn víða kríngum landið verið
með l.íngmlnnsta móti, sumstaðar vegna haíísa, og sumstacar vegna
þess, ac útlendar þjébir, sem liggja inn á físklmíöum, spilla æ meir

veleinni fyrir landsmönnum, cín þess nokkuð verði vlð ráðið, eins
og unikvartanir þær, sem nú hafa fram komið lÍ þínginu, nógsam-

lega sanna.
Auk alls þessa virðist híð kalda og b.igborna sumar eptirtak-

alllega ao benda til, að hinn óttalegi vogostur lands þessa, hafíslnu,
liggi allt af nærri oss, og muni, ef til vill, aptur í vetur umkrfngja
land þetta, og fari svo, ac sumario verðl óþurkasamt og hey manna
skemmist, þ;i sýnist mega kvíða hallæri og manndauða.

Í vetur og vor bryddi mí þegar á miklum matarskorti víða um
land; og ef aðflutníngar af korni hefði kornið nokkru seinna en þeir
gjörðu, mundi sumstaðar hafa orðlð mann fellir af luingrl, Iíka var
miklu af skepnum bjargað með korni.

Ao vísu segja þfngmenn að norðan og austan, að ástandic þar
llluni betra en í Vestur- og Subururndæmlnu, en þó hafi talsverour
pcníngsíellír orðíð ,i mörgum stöðurn ; ei að síður munu Vestur- og

Suöunnndæmtn talsvert lakar lÍ vegi stödd, vegna þess ac fj;írstofn
þeirra er meir eyddur, og málnytan og afraksturinn af Iénu þess
vegna l.ingtum minna. þetta á ser allrahelzt stað í Suðurumdæm-
inn; og varla ætlum ver að það geti veglð mikið upp lÍ móti fjar-
missinum og þar af leiðanda matbjargarskorti, þó kúabú í þessu amtí
hafi aukizt nokkuð nú í 2 rír.

Af framan töldum rístæðum getum ver ei betur Se'O, en að mikil
neyð vofl yfir landinu, og av menu hafi hina mestu hvöt til, að gjöra
allt, sem mögulegt er, til þess að ekki þurfi að óttast hallæri og mann-
dauða. Ver getum því ei annað en alltíð það skyldu þíngsins, að
skýra stjérnínní frá þessu með ljósum og berum orðum ; og því leyf-
um ver oss að stínga upp á:

1. Al', alþíngi velji nefnd manna til nákvæmar a'ð yfirvega þetta
mjög svo riríbanda málefni, og stínga upp á þeim ráðum,
el' bezt þætti til fallin til að koma í veg fyrir almenna
neyð.

2. A'O þíngi<l leiti fulltíngis hjá stjórninni til framkvæmdar
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þeim úrræðum, sem það stíngur upp lí, að þVÍ leyti þetta
getur lítt víð.

Reykjavík, 14. dag jlílínlána'6ar 1859.

Jón Hjaltalin. Halldór Jónsson. Ásgeir Einarsson",
Halldór Jónsson: Eg ætla ekki að mæla með uppástúngn

þessari, þar hún eptir innihaldi sínu mælir bezt með ser sjálf, því
þó ekki se alstabar eins illt ástand landsins, er það n6g, að sum-
staúar er bagborfð, svo að úrræða er þörf.

H. G. Thordersen : Eg hefi ekki tekið til máls Ii priuat-
fundunum, en SYO meiníng mín heyrist, vil eg nú láta það í ljósi,
að eg, eptir því sem skynsamra manna umræður hafa fallið, fellst
á uppástúnguna í 3 atriðum, og vii eg, að þau 3 atríbí sil tekin til
greina. Fyrst er eg samdóma uppástúngunni í því, að menn eigi
að leitast víð að gjöra öll þau skynsamleg samtök, sem unnt er, til
þess að vara sig á og vera víðbúinn við þeirri Ho, sem í hönd kann
að fara og yfir kann að dynja, og aú alþíngi sendi í gegnum for-
seta sinn upphvatníngu til slíkra samtaka til allra sveitarstjórna. Í
öðru lagi er eg einnig því samdóma, ao menn snúi ser til a111t-
mannanna hveri! í sínu amtl, þar ólíkt ástand er í ömtunum, og
hverjum amtmanni má vera kunnugast astandið í sínu amtí ; mun
það þ/i verða lettara fyrir amtrnennína, ef þeir tæki Sel' til ráoa-
neytis hina skynsömustu og hina mest Iorstöndugu bændur, er menn
svo kalla er bezt geta seú, hvað nauðsynlegast er á hverjum ser-
stökum stað. Í þriðja lagi vil eg ekki þíngio taki þetta mál SYO,

að stjórninni ei se tjáo frá þeim kríngumstæðuru, sem eru í land-
inu; því þ6 ekkert hallæri komi fyrir mín orð, þá verð eg að segja
það, að eptir þeirri reynslu, sem eg hefi, og hún er ekki svo lítil,
því eg hefi lifað strfðstíðina, hefir mer aldrei vlrzt ástand landsini
eins ísjarvert eins og mí, og fái:5t ei á þessu sumri nýtíng lÍ grasi
og öðrum hlutum, sem til lífsbjargar heyra, og ef þar á ofan bætist
það, sem nú ekkl verður fyrir seð, að á næsta vetri komí Is innapt-
ur, þá er fyrirsjáanlegt hið mesta hallæri. þó menn nú lelðl stjórn-
inni þetta fyrir sjónir, held eg að menn ekki fari fram á neitt, sem
geti verið Íslandi til minnkunar, en hins vegar vil eg, a'O þíngiú ab-
vari alla á þessu landi, um að leggja allt fram, er þeir geta, til
þess að fyrirbyggja möguleg vandræði, því það er seint að byrgja
brunninn, þegar barníð er dottíð ofan í; það er seint að tala um
hallæri, þegar sultur, eg vil ei segja manndauðl, sem þó flýtur af
sultínum, er kominn. það kann a'O vera, ao einhver hugsl, aú þar
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eg er orðinn gamall, se eg hræddur vlð allt, en eg vil segja mína
hjartans sannfæríngu, sem er, ao menn í tíma hyggi ao þessu og
gjöri þær raðstafanlr, er megi verða til hins bezta fyrir landsmenn,
og því hefi eg tekið þessi 3 atriði fram, a'b hvetja sveltastjórnir og
hreppstjöra til samtaka, snúa ser til amtrnannanna og ekki sízt til
stjórnarinnar um það, að hún taki í þann streinginu, sem hverjum
amtmanní virðist hentugastur í sínu amti.

Páll Melsteð,' Eptir hin ágætu orð, el' hinn 2. konúngkjörni
þíngmaður nú talaði, er það reyndar óþarfi, a'b eg standi upp til a'b

tala í þessu máli, en eg hlýt þó að standa upp, til þess að mæla
með því, að mál þetta fái góða áheyrn; mer er kunnugt, að kjör-
dæmi mitt, Snæfellsnessýsla, er nú mjög báglega statt, og að þar
er Iyrlrsjéanlegur sultur, og, ef til vill, manndauði, nema guð gjöri
því meiri miskun á. Eg er einnig, nú sem stendur, bendlabur við
Gullbríngusýslu, og er mer um hana einnig kunnugt, a'b þar er sum-
staðar mjög illa ástatt; mer þykir mjög aríðanda, að í þetta mál se
skorizt, og vll eg umfram allt, að leitað se til stjórnarinnar, og það,
sem gjört verður í þessu máli, verði gjört bæði fljótt og vel, og a'b
allt se kornið í kríng fyrir haustið , eg mæli því fastlega með nefnd,
og vil stínga upp á 3 manna nefnd.

Ásgeir Einarsson,' Mer sýnist menn ætti a'b eins að tala um
það, hvort nefnd skyldi kjósa eður ei í þetta mál, og þar skoðanir
manna á þessu máli eru ýmislegar, vil eg stínga IIPP á 5 manna
nefnd.

Guðmunditr Brandsson,' Eg ,ílít óþarfa, a'ð umræðurnar se
Ungar um það, hvort nefnd skuli kjósa eður ei, þar einginn á prí-
vat- fundunum hefir mótmælt málinu, og í uppástúngunni eru einnig
ljóslega teknar fram orsakirnar til þess, að vaklö er máls á þessu.
En þegar nefnd er kosin, mun hiin segja álit sitt um það, og án
efa taka tH greina þau 3 atrlðí, sem hinn 2. konúngkjörni þíng-
maður tók fram.

Jón Sigurðsson frá TandraseIi: Eg hefi ekki talað neitt út í
þetta mal, en eg hefi heyrt á ræður manna á þessum prívatfundum,
og get eg ekki samsinnt því, er hinn heiðraði þfngmaður, er hjá mer
situr, nú sagðí, a'ð ekki hafi heyrzt í því mótmæli, því þau hafa heyrzt,
og sum á nokkrum rökum byggð. þa'b er ekki svo meint, að eg
ætli að mæla á móti nefnd, því ástand landsins er víst ískyggllegt,
og vert, að öll vanið se við h1H\'!; en opt hafa nú Íslendingar átt
bágt og ekki dugað ab hlaupa eptir hjálp til stjórnarinnar, sem opt
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verður líka vafníngssamt og seinlegt, og eg hefði hugsað, a'ð bágind-
um landsins væri varla komíb svo enn, að ekki kynni síðar að veiða
meiri nauðsyn ab biðja um hjálp, og þó bágt se, hefði eg þó vegna
míns kjördæmis ekki fundið mer ástæðu til að gjöra þessa uppá-
stringu, enn sem komið er, meðan sveítarsjdðlr eru óeyddir og efni
manna, enn sem stendur. Eg veit samt, að það er satt, sem sagt
hefir verið, að sumstaðar Í Vestnramtinn horfir mjiig haglega, helzt
fyrir þeim, sem reiða sig upp á sjóinn, þar aflinn hefir mí brugblzt
þar svo í ár; líka "eit eg, að þao er ekki orsakalaust, þó hinn hátt-
virti 6. konúngkjörni þíngmaður kveini og kvarti vegna Snðuramts-
ins, þVÍ hann mun nú sjá fram á aflelðíngarnar af fjárklá~anum, og
helzt lækníngunum, sem allt hefir hjálpazt a1-,3.0 eyoileggja efni manna.
þó gat mer ekki dottið í hug, að þessi kvörtun sprytti mí upp fyrir Gull-
bringusýslu, hvar flestir lifa af sjó, en eg ~et ekki annað en kallað
veItiár her með fiskirí. Eg er nú samt mlklð vel samþykkur hinum
háæruverðuga öðrum konímgkjörna þíngmanni, að ástandið yfir höfuð
se athugavert, og að þínglð ætti að snúa ser, eins og fyr hefir verið
gjört her, með víðvörunar- og áminníngarreglum til landsmanna og
landsins yfirvalda, því þau eru líka Íslendíngar, að þau gjörM þá
níðstöfun og akkorb, helzt víb kaupmenn ina, að þeir láti ekki landið
skorta matbjargaraðflutnínga, og þetta vildi eg nefndin hefði fyrir
augnarníð, en ekki að leita stj6rnarinnar fyr en meira liggur víð,

Halldór Jónsson: þar mer virðast mótmæli þau, sem fram
komin eru, mjög lítilfjörleg, vil eg ekki leingja umræðurnar með að
svara þeim, þar eg ei efast um, að allir muni vera á því, a'ð nefnd
verði kosin.

Forseti: þar ekki taka fleiri til máls, álít eg inngangsumræðu
þessa máls lokið.

Vorn síðan greidd atkvæði um það, hvort nefnd skyldi kjésa,
og var það samþykkt með 22 atkvæðum gegn 2.

En þar bæðí var sttíngi'ð upp á 3 manna nefnd og 5 manna
nefnd, var gelngíð til atkvæða um það, hvort vera skyldi, og var 5
manna nefnd samþykkt með 16 atkvæðum gegn 5.

Var þá geínglð til nefndarkosníngar, og hlutu þessir flest at-
hæði:

Halldór Jónsson 14 atkvæði,
Jón Hjaltalín 9
Magnús Andresson 8
II. G. Thordersen 7
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þar að auki Jón Sigu1,ðsson frá Kaupmannahöfn og Páll 111el~teðG
atkvæði hvor, og varð Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn hinn 5.
nefndarmaður, þar hann var eldri.

Forseti: þar næst kemur þá samkvæmt dagskránnl til inn-
gllnggumræ'ðu uppástúnga þíngmanns Árnesínga, um að rita bænar-
skrá til konungs, um að hinn gamli þegnsltylduskattur se heimtað-
ur samkvæmt landslögunum.

Var uppastungan þá afhent þíngmanni Á rnesínga til Ilutníngs, er
las hana upp með leyfi forseta.

"Nokkrir, ekki allfáir, af kjósendum mínum, hafa fastlega skor-
ab á mig, að eg vildi bera fram Ii alþíngi þ/í umkvörtun þeirra, að
mí se farið a'ð taka skatt af bændum í Árnessýslu á annan hátt, en
veríb hafi fyrir nokkrum árum; nú se nefnilega bæbí fasteign og
lausafð lagt til grundvallar fyrir gjaldheimtunni, en áður hafi skatt-
ur einúngis tekinn verið af tíundbæru lausafð. Vegna þess að eg veit
með vissu, a'ð umkvörtnn þeirra er á rökum byggð, að þVÍ leyti sem
gjaldheimta þessi hefir tekið breytíngu, en á hina síðuna þekki eg
ekki önnur lög fyrir skattatölmnni en Jónsb. þegnskyldu 1. kap.,
þá vll eg ekki færast undan þvílíkrí beiðni kjósenda minna. Og þar
mer virðist, að málefni þetta heyri réttilega undir síðara hluta 77.
gr. alþíngietilsklpnnarlnnar, óska eg, a~ híb heíðraða alþíngi vildi
taka málib til yfirvegunar og reglulegrar mebferðar ; og komist þíng-
i~ að þeirrri niðurstöðu, að ofantéð umkvörtun se á réttum rökum
byggt>, að þa'ð þá vildi senda hans hátign konúnginum þegnsamlega
bænarskrá þess efnis:

A~ hann allramildilegast sjái svo til, að hinn gamli þegn-
skylduskattur Íslendínga ekki se heimtabur af gjaldþegnum
af öðrum gjaldstofni en þeim, er lög áskilja.

Reykjavík, 14. dag j úlím, 1R59.

Magnús Andréseon",
Magnús Andresson: Eg ætla ekki a~ fara mörgum orðum um

þessa unikvörtun eða bænarskrií, eða hvað það á að heita. Eg vil
einúngis leyfa mer að drepa á fáein atriði, sem eg "eit, málinu til
upplýsfngar.

Ekki er mer full-ljóst, hversu leingi það hefir við geingizt í Ár-
nessýslu, a'ð sýslumenn hafi lagt fasteign við lausafj ártíundina, þar
sem svo hefir ástaðíð, til að ná skattinum; síðan þetta byrjaði, mun
vera her um bil 20-28 ár, en hitt veit eg, a'ð þetta hlýtur að hafa
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verlð reglulftíð fyrst fram eptir, meðan sýslumuðurinn hafði ekld neitt

víð að styðjast, til að "ita, hverjir væri jarðeigendur, nema það, sem
bann hefir snaplað ser út hjá hinum og þessum, því einga upplýs-
íngu veittu skýrslur hreppstjóranna honum um þetta í þá daga; það
var mel' kunnugt um þann 12 ára tíma, seat eg gegndi hreppstjórn-
arstörfum ; en nokkru síðar varð eg þess var, að sýslumaður breytti
einu skýrslu formi þannig, a\) hann bætti í skýrsluna einum dálki,
mco þeirri yfirskrípt : jarðeignarhundruð ; eptir þetta gat hann í
þessu efni geínglð eptir vissri reglu, hvort sem hún var l1igmæt eða
ekki. þessa hefir um nokkur undanfarin ár líti\) gætt, meðan fjár-
eign bænda stóo í blóma, og lausafjártíund flestra næg til að ná
skattinum; en mí. er öðru máli að gegna, þar sem sauðfé flestra
bænda í sý::;lunni er gjörfalllð, og lausafjártíundln að því skapi oro-
in margfalt minni en aður var, og því let þessi skattheimta sig auð-
sjáanlega í ljósi á næstliðnu vori, þar sem nú því nær einginn bóndi
í flestum hreppum er skattbdndí, ef Iausalj.írtíundln er eimingls lögð
til grundvallar, en vegna fasteignarinnar var skattur tekinn af nokkr-
um bændum í hverjum hreppi; sýslumaður gaf að vísu skattinn upp
nokkrum bændum heilan eða hálfan, eins og honum er eðlilegt, því
hann er göðmenní, en það kemur ekki þessu máli við,

Hvernig þetta geingur til í öðrum sýslum, er mer lítlð kunn-

ugt. Í Gullbríngusýslu mun þetta skattheimtuskrímsli hafa einna
fyrst smeygt inn höfðinu, og þá mun þar hafa farið að verða "kurr
í böndum" eins og segir í sögunni, og sýslumaður þar þess vegna
sníkt ser út rentukammersbrðí, dagsett 30. sept. 1823, sem styrkti
hann í skattakröfunni, en abgætanda er, að rentukammerið sáluga var
aldrei löggefanda stjórnarráð.· Seinna tóku nokkrir bændur í Rosm-
hvalaneshrepp að kvarta um gjaldheimtu þessa, og út af þeirri um-
kvörtun mun hafa flottð, að stjórnarherra innanríkismálanna rit aði
stiptamtmanni 30. apríl 1855 á þá leíð, að ekki geti orðið vikið frá
relkníngsaðferð þeirri, sem víðtekín se um lángan aldur, að skattur-
inn í Gullbríngusýslu se greiddur ekki einúngis af lausafé út af fyrir
sig, heldur af því og fasteign samanlögðu, og se þessi aðferð stað-
fest með áður nefndu rentukammersbréfí. Stjórnarherrann getur þess
þar hj:i, að þessi .relknfngsaðferð ekki se serstök fyrir Gullbríngu-
sýslu, heldur se hún víð höro alstaðar á landinu með lítllfjörlegum
breytíngum. Í landhagsskýrslunum, sem prentaðar hafa verið á þessu
ári, stendur, bls. 297, að það eigi Ser hvergi stað nema í Gull-
bríngusýslu, að tíundbær fasteign og lausafð se lagt saman og svo
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skattur tekinn af þeim gjaldstofni. Í frumvarpi til tilskipunar I III I

löggildíngu nýrrar jarðabókar er það tekið fram, að fara skuli eptir
hinni nýju jarðabók, þá er áhe~a skal hinn svo nefnda skatt, al}
því leyti sem það se sumstaðar venja, að leggja saman, þegar svo
á stendur, fasteign og lausafð til þess að útreilma skattinn. Í á-
stæðum frumvarpsins er þess getið, að þetta se venja i Gullbríngu
og Kjésarsýslum, og áþekkri reglu muni einnig fylgt vera sumstaðar
annarstabar á Íslandi, að minnsta kosti hafi svo verið að undanförnu,
t. a. m. í Þíngeyjarsýslu. Mer virðíst nú í öllu þessu mikil ösam-
kvæmni; sitt belníð er af hverri kindinni, og eiga eingin saman. Eg
fyrir mitt leyti get ekki dregið af því aðra ályktun en þá, a~ li)g-
gjafinn eða stjórnin viti líti'ð sem ekkert um það, hvernig þetta geing-
ur til á "voru landi Í~landF', þó næsta ótrúlegt se, og að þessi venja,
sem talað er um, se versti krabbagangur.

Eg vil nú helzt óska, al} sem flestir aC hinum heiðruðu þjóð-
kjörnu þíngmönnum, sem her eru frá flestum héruðum landsins, vildi
stuttlega skýra frá því, sem þeir víta um það, hvernig þetta geing-

ur til i sýslum þeirra, og þar næst vil eg óska, að einn eða fleiri
af hinum háttvirtu lögfróðu mönnum, sem her eru á þfngi, vildi

skýra rnalið fyrir mer og öbrum ; ef þeir geta sannfært mig um það,
a~ skatturinn se tekinn eptir skýlausum lögum, þ,l er eg af látinn,
og vil gjarna taka uppasningu mína aptur, en geti þeir það ekki,
og þó þeir fari a~ bera eitthvað í skæníð, svo sem það, að þetta se
ekld réttur gángur í málinu, ao uppbera það her á þíngí, það dug-
ir mer ekki, og þá framfylgi eg því kröptuglega, að þíngi'ð taki
þetta efni til löglegrar meðferðar og setji nefnd í mállð.

Guðmundur Brandsson: Eg er alveg samþykkur því, sem
ílutnfngsmaburlnn nú sagði, með tilliti til þeirrar venju, er hann
sagðl, að tíðkabíst í Gullbringusýslu, og eins er það satt, er hann
sagði með tilliti til umkvörtunartnnar úr Rosmhvalaneshreppí, en or-
sökin til, að mallð gekk svo lángt, sem hann gat um, var það, að
sumir bændnrnir tregbuöust vi~ ab borga, og leyfði þá stlptamtmað-
ur sýslumanni að taka þenna skatt lögtaki; hann leyfði það, en skip-
aði það ekki, og hefir hann sjálfsagt leyft það upp á sýslumannsins
ábyrg'ð. Aflelðíngín varð sú, ab sumir borguðu, en sumir ekki, og
munu ekki vera búnir að borga enn j hreppsmenn skrifuðu þá stjórn-
inni til, og þá kom aptur brefi'ð frá raðgjafanum, sem ákva~, al}
þessi skattur ætti að standa, þar sem venja væri fyrir því í land-
inu, að hann væri tekinn; þá sendu Rosmhvalaneshreppsbúar bæn-
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arskrá til alþíngis 1855, en þíngi~ gat þli ekki tekið hana til með-
ferðar, af því þíngtfmlnu var næstum lít runninn, þegar hún kom,
svo Mn komst ekki að, Hinir Iögfrébu þíngmenn höfðu ei gott
auga á henni, því þó þeir væri beðnir UIU upplýsíngar, eru þær ekki
komnar enn þá. Eg heit, og held enn þá, að Jónsbók væri þau
einu lög, sem her gilda um skatt, en hún getur ekki um neinn skatt
af fasteign. Sýolumennirnir hafa, þegar kvartað hefir veríð yfir þess-
um skatti, borið fyrir sig, að þeir tæki hann eptir Rentekammer-
bréfinu frá 1823 og samkvæmt gamalli venju. En 1819 skrifaði
B. konferenzrað Thorsteinson um skatt og önnur gjöld, sem víð
geingist á Íslandi, og getur .ekkí um þenna fasteignarskatt ; verður
hann því annaðhvort ekki að hafa þekkt þenna skatt, og hann ekkl
þá verið til, eða hann hefir geinglð fram hjá honum sem ólögmæt-
um; hlýtur þess vegna þessi venja a~ hafa komizt á á árunum
1819 -1823. Íbrefi því, er eg gat um áðan, frá stíptamtmanní,
sem leyfðí útpöntun skattsins, stéð meðal annars, "a~ rentukammers-
brefið frá 1823 nægðí ekki til að taka skattinn eptir, ef það stæði
eitt ser, en þessi gjaldheimta styddist þar að auki ví~ dmunatíðar-
venju". Hefði nú þessi venja ekki ná~ leingra fram en til ársins
1819, þá hlýtur minni þeirra, er sömdu Rentekammerbrefi~, að
hafa verið dauft. eða þeir mjög ókunnugir því, hvernig á stó~.
Faðir minn, sem leingi var hreppstjóri og þekkti vel til laga, sagð-
Ist ei þekkja i lögum neina heimild fyrir þessum skatti, og kom
hann flatt npp á hann og marga aðra, því mest fór a~ bera á hon-
um her í sýslu eptir a~ konringsjarðimar voru seldar á árunum
1837-38; eg óska því, a~ þingið taki mál þetta til meðferðar, þar
mer, eins og flutningsmaður tók fram, sýnist það vera samkvæmt
77. gr. alþínglstllsklpunarínnar, og vil eg því mæla fram með því,
að nefnd verðl kosin.

Indriði Gíslason: Vegna áskorunar þíngmanns Árnesínga, sem
er flutnfngsmaður þessa máls, vil eg geta þess, að eg veit að eins
eitt dæmi til þess í Dalasýslu, að sýslumaður hafi krafizt þessa skatt-
gjalds. Sýslll\lla~ur krafði nefnilega gamlan mann búlausan um
skatt þenna, en þar eð Iausafð hans ekki nam því, a~ skattur yrði
af goldinn, vlldl hann leggja saman fasteign og lausafé, því maður-
inn átti nokkuð i fasteign, en hvort skattur þessi greiddist nokkurn
tíma, eða ekkl, er mer óljóst, eða hvort skattkrafa þessi hefir verfb
bygg~ á vírbíngu fyrir hærum þessa gamalmennis eða heimild laganna,
það yfirlæt eg hinum lögfró~u mönnum her á þingi ao dæma um.
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G«ðmundur Brandsson: Eg vil að eins bæta því við það,
sem eg sagði á~an, a~ sýslumenn hafa sagt ser væri það mjög 6-
ge'bfellt, að taka þenna skatt, en a'ð þeir ekki gæti annað, þar þeir
stæði undir stjórn yfirmanna sinna, sem skipaði ser þetta.

Páll Sigurðsson: Eg vil einnig vera með því, að mali þessu
se gaumur gefinn, því þessi venja eða óvenja hefir nokkur undan-
farin ár gjört líka vart við sig í Rángárvallasýslu, og held eg, all
hún se smíttandí, eins og fjárklá'ðinn. Ilpp ástúngumaðnr gat þess,

að Í Árness)!slu væri búið að taka upp á því, all heimta af hrepp-
stjórum, a~ hafa sérstakan dálk fyrir fasteignarhundru'ð, er hrepps-

menn ætti , en þetta á ser ekki enn stað í RángárnlIasýslu, heldur
hafa sýslumenn farið í þessu eptir eigin þekkíngu 'e'ða afspurn, og
því hefir skattheimta þessi kOUJi~ fram við suma, en ekki verið nefnd
víð hina, sem þ6 hefir staðið eins á, og sýnir þab, hvað grundvöllur
svoddan skattkröfu er areíðanlegur. Eg held líka, að sýslumenn hafi
sjaldan vogað ser, ab taka skatt lögtaki, sem þeir hafa kraflð, þegar
þeir hafa byggt kröfu sína á þessum grundvelli, en hitt veit eg opt,
að bændur hafa neitað að gjalda skattinn, þegar krafa hans væri
bygg~ á þessari a~ þeirra meiníngu ólöglegu undirstöðu, en fáeinir
hafa að vísu goldið hann, þ6 með þeim ummælum, a~ eptir sann-
færíngu sinni þætti þeim hann ránglega krafinn. En eg get ekki
se~ annað, en að af þessari óreglu leiði mótþrói milli skatt-töku-
manna og þeirra, er hann eiga að gjalda, og vil eg, a'ð komið se Í

veginn fyrir þá þrætu og úlfúð, sem af því getur rísið, og vil eg
þVÍ, a'ð þíngíð kjósi nefnd til að íhuga þetta mál.

Jón Hjaltalín: Eg verð að álíta það mjög nau~synlegt, að
hinir lögfró'ðu menn taki til máls og skýri þetta mál, þVÍ eg fyrir
mitt leyti er í vandræðum, og veit ei, hvað her er við al) gjöra ef til
eru ein 3, 4 eða 5, ýmisleg skattalög. Eg hefi virðíngu fyrir öllum
þeim mönnum, er talað hafa, og ber eingar brlgður á mál þeirra,
en vil skora á hina lögfr6'ðu þíngmenn, að þeir skýri frá því, hvort
nokkur lög eru til fyrir þessum skatti eða hvort hann er heimta'ðnr
út í bláinn án lagaheimildar.

H. G. Thordersen: Mer er mál þetta ekki ljóst, og óska eg
því, að það se betur skýrt.

Ólafur Jonsson : Eg get ekkí sannfærzt um, að þíngi\) eigi að
taka þessa uppástúngu til meðferðar, eins og Mn mi er, því mer
sýnist hún fara því fram, all konungur se beðinn all sjá um, að

skattur se ekki tekinn nema eptir lögum, en eg se ekki, hvern-
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ig hann getur þetta nema með nýjum skattalögum, og vonar maður,
að þeirra verðí nú ekki svo lángt að bíða, ef jarðamatíð verður lög-
gilt. þó þíngíð færi að senda bæn um þetta, se eg ekki, hvað

unnizt gæti, nema a~ sýslumenn feingi áminníngu um, að taka skatt-
inn ekki frekar en lög leyfa; en hvaða verkun gæti nú þetta haft?
sýslumenn mundu varla fyrir það hætta a~ taka skattinn eptir sömu
reglu, og þeir hafa tekill hann, því með því all breyta út af þeirri

reglu bæri þeir ali ser böndin, að þeir hefði ránglega tekið hann
að undanförnu, og mundu þeir ekki vilja það. þao getur líka
skeð, að einhver Ingaákvörðun se til, sem gjöri það ekki með öllu
ránglá tt, all taka skattinn sumstaðar öðruvísi en eptir JÓnsb(ík. Mer
sýnist því, no bezt væri, all dómstólarnir skæri úr þessu máli, sem
mer sýnist vera fyrir utan verkahrfng alþíngis.

Stefán Eiríksson: Eg er alveg samþykkur uppásténgunnl, því
heldur sem það nú mun vera a~ fara í vöxt út um landið, að skatt-
heimtumenn eru farnir að sleingja saman lausafé og fasteign til að ná í
skattinn. þao eru nógir annmarkar á skattalögum vorum, þó skatt-
heimtumenn ekki auki annmarka þá með þessari öfugu aðferð ;
í tilefni af því, sem uppásténgumaður sagði, a~ í skýrslunni hjá

hreppstjórum í hani! kjördæmi hefði verið ankið dálki fyrir
eigendur jarðanna, þá á þetta ser ekki stað, þar sem eg þekki til,
með þVÍ líka að skattheimtumenu geta þekkt hina réttu eigendur
af landskuldarskýrslunum. 1>ao hefir verið talað um, að ný skattalög
mundu bráðum út koma, en eg er nú á því, að það gæti dregizt að
minnsta kosti í 10 ár her frá, og setjum nú, ao einn fátæklíngur, sem
hefir 5 manns í heimili, tíundi 4 hnd. og eigi 2 hnd. í jöro, þá má
hann nú eptir þessari samsleingíng á lausafé og fasteign gjalda í
skatt um þetta 10 ára tímabil 200 alnir. þetta eru þó tilfinnanleg
útgjöld á þeim manni, sem eptir mínum skilníngi á Jónsbókar þegn-
skyldubalki, 1. kapít. ætti að vera skattfrí, og af þessum ástæðum mæli
eg fastlega með mefnd í málinu.

Guðmundur Brandsson: Viðvíkjandi því, sem þíngmaður
Húnvetnínga sagðí, að þetta mál lægi fyrir utan verkahríng alþingis,
þá sýnist mer einginn vafi vera á því, samkvæmt 77. gr. alþ.tllsk.,
að þao heyrir undir alþíngi. En ef menn ekki með þessu móti geta
feíngtð rett sinn hjá stjórninni, þá hefi eg ekkert á móti því, að
mállð komi fyrir dómstólana seinna meir, en eg virði hinum lög-
fróou mönnum til verkunar, þó þeir hafi ei viljað híngað til segja á-
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lit sitt á málinu, þar sem þeir nHl ske hafa b1íizt við, ab þeir feingi
að dæma í því, þegar minnst varði.

TI. Kr. Friðrihsson: Eg er samþykkur þíngmanni Húnvetninga
í því, að þetta mál heyrir undir démstélana, því a~ ef þínglð getur
eptir 77. gr. alþ.tllsk. tekið þetta mál fyrir, þá má koma öllum
málum inn undir 77. gr., og mæli eg því móti nefnd; mer finnst Iíka,
að þínglð ætti að vera varkart í því, að hleypa hverri umkvörtun,
sem kann a~ koma, inn á þínglð, því a~ ef þfngið ætlar líka að
taka d6msmál undir sig, þá getur það sannarlega Ielnglð nóg a~

gjöra.
Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Mer þykir það lángtum rnild-

ari og siblátarl aðferð, að biðja þíngíb að mælast til þess vlð stjórn-

ina fyrirfram, að hún lagfæri þessa óreglu, sem komin er á skatt-
heimtuna, heldur en, eins og þingmaður Reykjavíkur, að hvetja til
þess, að menn þrjózkist að gjalda það, sem yfirvaldið heimtar, og
hleypi því strax til dómstóla, og fari brotalaust í maladellur. Eg
held sú uppástúnga horfi ekki til góðrar reglu í landi. A~ öðru
leyti skal eg eptir áskorun hins helðraða uppástúngumanns eður
flutníngsmanns skýra frá því, er eg veit um þetta efni, í þeirri
sýslu, sem eg er fyrir. Síðan eg fór að koma til vits og ára og
veita þessu eptirtekt, munu þar allir þeir, sem hafa haft vit og nátt-
úru til ab halda uppi fyrirspurn í þessu efni, hafa viljað halda Jóns-
bókarlög um skattgjald þau einustu gildandi lög, og hygg eg skatt-
heimtan hafi þar Iíka jafnaðarlegast farið beint eptir þeim. A~
sönnu get eg ekki dulízt þess, a~ nú á hinum sfðustu árum hafi
þar kurmað að vera hreift þessari samlagníngu á fasteign og lausa-

f& og verið vitnað til, að regla sú se staðfest fyrir Gnllbríngusýslu,
og kunna sumir hinir auðveldari að hafa latlð ser lynda það, en
almennt, má eg segja, hefir þa~ þar ekki víð geingizt.

Stefán Jónsson: Ekki get eg verið samd6ma þíngmanní Reyk-
víkínga í því, að lögsókn se bændum bezt í þessu máli; eg held, að
annar vegur se hollari, og hvers vegna eiga menn þá ekki að fara
hann; er bæðí évíðfelldlð og erfitt fyrir bændur, a~ lögsækja yfir-
vdld sín. En viðvíkjandi áskorun flutníngsmannsins, að þíngmenn segðí,
hvernig til geíngur í þeirra kjördæmum, þá get eg ekki neitað því,
a~ þessu heyrðíst hreift íEyjafjarðarsýslu fyrst milli 1830 og 1840,
en tilfellin voru fá, þar sem eg þekkti til, því þeir, sem fasteign
áttu, voru í skatti án tillits til fasteignarinnar; en það gæti vel að
borlð, eins og uppástringumaður sagðí, a~ nú færi að bera meir á

304



þessu, þegar fena\')ur fækkar, og er því betra að vita, hvort lög eru
fyrir þVÍ eður ekki. .

Þórður Jðnassen» Eg hefðí fyrir mitt leyti viljað mæla fram
með nefnd Í þessu máli, ef eg ekki jafnframt yr\')i a\') líta á það, a'ð
þmglð er briið að kjósa nefndir í svo mörg mál, a\') eg er hræddur
nm, að það komist ekki yfir meira, en komið er, en li hinn bóginn
þykist eg geta fullyrt, a\') þetta mál eigi það sk llið, að því se gaum-
ur gefinn, því her er mikil réttaróvissa út af skatta töku nn i, sem al-

menníngur unir, eins og honum ekki er laanda, illa við ; þó eg því
ekki leggi með nefnd í málinu, er það eigi þess vegna, að mer þyki
það ekki eiga það skilið, heldur vegna þess, að eg held þíngíð kom-
ist ekki yfir það, Enda álít eg, a\') þessa se því síður þörf, sem
nú er von á nýjum skattgjaldslögum fyrir landið, og að því leyti
spursmál er um, hvort það se rétt, a\') leggja lausafð og fasteign
saman til skattgjalds, hafa sýsll1luenn optar en einu sinni feingi'ð Iní
hlutaðeiganda stjornarráM, því fyr veranda rentukammerí, vísbond-
ingu um, a\') þessi samlagníng því ao eins mætti eiga ser stað, al'!
hún hefði að styðjast við gamla venju í sýslunni, en annars mætt.i

það ekki, og þykir mega fullyrða, að sýslumennirnir hafi tekið þetta
álit stjórnarinnar til greina, og það því fremur, sem ekki virðist a\')
verða leitt af Jónsbókar þegnskyldu 1. kap., sem er það eina gild-
anda lagaboð um þetta efni, a'ð skatt megi reikna og taka af lausa-
re og fasteign samanlagðri. A\') vísu er þetta gjiirt eptir rentukamm-
ersbréfi frá 1823 í Gullbríngusýslu, en það er svo margt sérstak-
legt þar í gjaldheimtunni, t. a. m. hvað snertir gjaftollinn, a'ð það
má ekki fara eptir því, ne er farið, annarstaðar, og það ofangreinda
rentukammersbréf ter heldur ekki annað fyrir því til rðttlættngar,
að leggja lausafð og fasteign saman til skattgjalds í Gullbringusýslu,
en venjuna einsamla, og sF allir, h\'41\') það er hæplð og óákve'ðið.

En þar sem og skattalög, eins og eg tók fram, nú eru í vændum,
virðist ekki brýn nauðsyn á því, að taka rnalið nú fyrir, enda er
þessi samlagníng, sem kvartað er yfir, ekki almenn, en a'ð eins í
nokkrum sýslum, því Mn hefir ekki, eptir því sem eg hefi komizt
næst, getao komizt á, þó henni hafi verið haldið fram í sumum sýsl-
um, t. a. m. ekki í Vesturamtinu.

H. Kr. Friðriksson: Eg vil a\'l eins svara þíngmanni Eyfirð-
inga með einni spurníngu: Á alþíngi að setjast í dömarasætið og
skera úr, hvab eru lög? Þa~, sem flutnfngsmaður fer fram n, að
konúngnr ae beðinn um, a'ð skattur se ekki tekinn nema eptir lög-
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um, hvað verður úr Þ \Í, nema ao stjórnin ritar amtmönnum, og bið-
ur þ;l að .iminnn sýslumcnn nm, aú taka eigi skattinn, nema sem
lög standi til, en sýslumennírnir segjast eigi gj1ira það ; og svo situr

allt víð hið sama, en þetta verður eigi 1iorllvÍ"i .ilitib, en sem IIm-
kvörtun yfir einstökum yflrvöldum. Þa\' sem þfngrnaður Mýramanna
"ar aú tala 11111,ilO það væri þrjózka yiú sýslumenulna, þ,l er það
eingin þrjózka, þótt menn lati dómstólana skera úr þVÍ, hvað lög se,
hvort heldur er víð sýslumanninn að eiga eða aðra. Ef þetta væri

uppristunga um það, ao frumvarp til nýrra skattalaga væri lagt fyrir
þtngið, þ;l væri eg með henni, en þar það er umkvörtun yfir ein-
stökum yfirvöldum, er mer eigi U1I1aú hleypa henni ac. ÞíngiO hefir
þegar ;lour Ieingtð umk vörtun yfir anumönnunum, og mí kemur U1l1-
kvörtun yfir sýslumönnunum, og mig skyldi eigi furða ti því, þ6tt
umkvörtun kæmi yfir hreppstjdrunum, áour þessu þíngi er lokið.

]}Iagmís Andl'tsson: Í tilefni af því, sem hinn heiðraði þíng-
maður Reykvíkinga mælti fyrir skemmstu, vil eg geta þess, að hann
el' kominn í bagalega mótsögn við sjálfan sig. NIÍna um daginn
sagÚÍ hann, að þao væri rnjö.q áríðanda, ao lögunum væri hlýtt, og
þá nr einúngls verið uð tala nm einhvern lítinn formgalla, sem
hefði átt ser stað vi'O næstundangeingnar kosningar alþfnglsmanna í
þeirri eða þeirri sýslu; mí sýnist honum lítið í þa'ð varið hvort
sýslumenn taka skatt af bændum, samkvæmt gildandi landelögum,
eða einhverri ómerldlcgri venju; í þessu get eg ekki verlð honum
samdóma, og ekki heldur í því, að það se hægt fyrir bændur a'ð
retta hluta sinn, ef þeir eru aflar:a bornir, með því að g.inga í m.íl-
sókn móti sýslumanni sínum. þar af mundi leiða, eptir minni mein-
ingu, 6vild og kala milli yfirvalds og undirgefinna í héraðinu, og
mundi margur bóndi heldur kjósa HÚ borga skattinn, gæti hann klofið
fram IÍr því, en ao leggja málio til landslaga og réttar, og það lll,'
ske móti elskuðu yfirvaldi; þetta er annaölrvort of mikil énærgætní
eða þekkíngarskortur. Aurníngja bændurntr í sveitinni ern ekki fær-
ir til þess arna, jafnvel þó þíngmannl Reykvíkinga vírðlst, að þetta
se þeim eigi of vaxið. Ræðu hins háttvirta 1. konringkjörna þíng-
manns fell mðr Yt'1 í geð, hvað aðalefni nuílsíus snertir; hann segir,
að víð skattatökuna eigi ser stað mikil rettar6viss<I, CI' alnu-nníngur
uni illa víð, og það ,,8 honum ekki laanda, Jónsúókin se lög í þessu
t.iIliti, annað ekki, venja se nú vísu orðin, að taka skattinn í sum-
um sýslum eptír ÖCl'Ull1 mælikvarða ; þessi 01'0, einhvers hins bezta
löfræOíngs her á landi styrkja mig ekki líti'ð í þeirri meiníngu, að
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her þurfi lagfæríngar víb, og ltð málið se því ekki að óþörfu upp boríb.
En það, sem hinn sami konúngkjörni þíngmabur brú kaðí sem mót-
báru gegn þVÍ, að nefnd væri sett Í málið, fannst mer ofur lett\'ægt.
Eg veit það vel, að þíngtð er búið að taka mörg mál til meðferðar
og má ske fleiri, en það getur leitt til lykta, en eg bið þingmenn
vel að athuga það, hvort þetta mál er ekki þess vert, að það hafi
fyrirnirn fyrir sumum af þeim, sem komin eru inn á þíngið. Þíng-
maðurinn gat þess einnig, að ný skattgjaldslög mundu innan skamms
koma út; bitti nú! bitti nú! ætli þau eigi ekki enn nú hí nga leið Í
land? Við verðum þá kann ske flestir komnir undir græna torfu.
Eg óska enn sem fyr, að nefnd verði sett í málið, og það 5 lllanna
nefnd, því í henni þurfa að vera bæði lögfröbír menn og bændur.

Jón Sigurðsson fd Gautlöndum: Venja þessi hefir, eins og
tekið hefir verið fram af sumum þíngmönnum og jarðabékarfrumvarp-
ið bendir til, átt ser leingi stað í Suður-Þíngeyjarsý:;lu, og ern það
uiunnmæli, að það hafi komizt þar inn í embættistíð þ. sýslumanns
Bjarnarsonar, að skattur væri tekinn af fasteign og lausafé manna
samanlögðu; hafa menn verið mjög óánægMr með þetta; og enda
sningið samall nefjum um, að þetta væri ekki sem réttast ; hefir því
líka verið barið við, að þetta væri orðínn rettarvenja í GulIbríngu-
sýslu, og að þetta væri lögum samhælilt eptir rentukammersbrðf
frá 1823. Eg hefi nú seð þetta rentukammersbrðf ekki alls fyrir
laungn, og get einga lagaheimild fundið í því fyrir þessum skatti.
þetta er þVÍ óvenja, sem ei á að tíðkast Ieingur, og sem menn því
síður eiga að bíta ryðja ser víðar til riims. þar sem þíngmabur
Reykvíkinga tekur þetta sem umkvörtun yfir sýslumanni, þ,i er það
níngt, þVÍ það er að eins umkvörtnn yfir óvenju, sem el' að ryðja
ser til rúms, og virðist mer, að þíngið ætti að sporna á móti henni,
og því vil eg mæla fram með nefnd.

Páll Sigurðsson: I)ar sem þingmaður Reykvíkínga vill láta
"Ísa einföldum almúgamönnum með mál þetta til ddmstölanna, þá
er eg á móti því, þVÍ að VÍ6a málinu þ:íngað, held eg a'b ~e hill
sama og a~ hann færi að segja manni, sem væri ókunnugur og
spyrði hann til vegar austur Í ÖlYesið: "þer er betra, rnabur minn, að
fara þveran Heingilinn en Lrígaskarb". Eg held, að bændur margir
kysi heldur að borga skattinn, þó þeir áliti kröfu þá r.ingl.íta, en no
fara í málsókn við sýslumann, og höfða malsókn við hann, þegar
hann væri búinn að taka skattinn lögtaki, og þessi málsókn mundi
verba mjög torsött, þYÍ ekki nui sýslumaður sjálfur dæma, sem
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er m.ilspurtur ; verður þ,i að Li annan drimnra ; nú ern sýslumenn
allir skattlrelmtnmenn, og m.i því líka ao því leyti álíta þri sem
viðkomendur sakarínnar, svo annaðhvort yrði ao setja til dómara
embættislausan Iögfræðíng í undírréttl, og kynni hann þá ekki a'ð

vera fyrir hendi, og líka, hefði hann von um ;\0 verða sý.'5lullla'ður
bníðlega, þ;í væri það og rílítam.il ; eða a'ð reynt væri að sækja um
leyfi til a'ð lát.a m.ilíð g:ínga strax undir dómsabgjörðir yflrréttatins;

og er þessi vegur því ekki eins auðfarinn, fyrir fátækan bónda, sem
fulltrúi Reykvíktnga vill vísa þeim, sem hann hyggur.

H. G. Thordersen : Mer skilst ekki betur, en a'ð her eigi ao
tala um það, hvort nefnd skuli kjósn, og vil eg, ao nefnd se kosin
í þetta mal, af því að hinn Iyrsti konúngkjörni þíngrnnður hefir sagt,
ao eingin föst regla væri með þessa skattatekju, svo mer skilst ein
reglan se í einni sý~lu og önnur í annari, og vil eg SYO ekki fara
leíngra út í þetta mril ; þegar það kemur aptnr frá nefndinni, er tími
að tala nm rnalið sjálft.

Indriði Gíslason: Þíngmaour Reykvíkínga misskildi bænar-
skrána ; hún heimtabi ei, :to þíngtð setjist í dúrnarasætið, heldur er
hún umkvörtun yfir óreglu, og fyrir hverjum eiga lambmenn ao kvarta,
d ei fyrir þínginu, og hvaða mal ern mikilvæg, ef ek Id þau, er
eiga að vernda land og lý'ð og yfirvöld fyrir óreglu?

Halldór Jónsson: Málefni þetta er svo mikilsvert, að eg skyldi
ekki hafa híknð eitt augnablik víð, að gefa atkvæði mitt fyrir því,
a'ð nefnd yrði í það kosin, ef eg hefði verlð viss um þetta tvennt:
1., :to það heyri undir þínglð, og 2., all nokkuð vinnist "ið það, ao
þíngið taki það til meðferðar, En eg efast nú um hvorttveggja.
Menn hafa vitnað til 77. greinar í alþíngistilsklpuninnl til sönnun-
ar hinu fyrra atriðinu ; en í þessari grein stendur svo : "ef samt
nokkur meðlimur er fullkomlega sannfærour um, ao einstökum per-
sónum se órettur gjörður" o. s, fn'. Nú vil eg spyrja, hvort nokk-
ur þingmanna se fullkomlega sannfærour um, a'ð þetta eigi Sel' her
stað ; eg fyrir mitt leyti er það mí ekki, og eg get ekki ætlað, a\')
nokkur sýslumaður, auk heldur margir, tæki skatt af lausafé og
fasteign samanlögðu, ef eingin lagaritylla væri fyrir því. Mer skilst
líka af umræðum sumra þíngmanna, og af því, hvernig skýrt er fd
ao stjórnin hafi tekið í kvartanir her al) lútandi, að eitthvað hljóti
a'b vera vafasamt í lögum her um. Víðvtkjandl hinu seinna atrlð-
inu, hvað vinnast kynni fyrir m.ílið, veit eg ekki, hvort víb getur
átt að biðja konúng sjá til, að skattalögunum 5e hlýtt; en a~ bibja

308



um lagabob LlIlI þetta eina atrlðí, virðist lIler líka ísjarvert, þegar
vonast nHi eptir, a() frumvarp um algjörða breytíug skattalaganna
verðí, það allra fyrsta skeð getur, lagt fyrir þtngið.

Jón Hjaltalin : Eg er einnig meðmæltur nefnd, af því eg heyrði
hinn 1. konúngkjöma þíngmann aegj a, a'ð lögin væri lÍ reiki-í þessu
efni.

Óla(w' Jónsson: Eg mælti ei á móti nefnd, af því eg áliti mál-
i'ð svo lítilfjörlegt, heldur af því, að mer sýndist ekki neinn áf<Íng-
ur vera að flí af því, að taka mál þetta nú fyrir, eptir þvl formi
sem var á uppástúngunni, en ml sé eg nefndin getur tekið aðra
stefnu og beðíð konúng, að JIHí!itl verðl pröfað við dómstól ana bænd-
um ab kostnabarlausu, og ef nefndin tekur þessa stefnu, þá úr eg
með því, a() nefnd se valin.

Arnljðtu» 6la(sson: Eg vll atl mínu leyti styðja a() því, að
nefnd verði kosin í þetta mál. Uppústringumaðuríuu hefir sjálfur
sagt, ao mal þetta heyrði undir 77. gr. alþfnglstllek. og er eg hon-
um í því smudrima. Þegar nú málið lýtur undir grein þessa, þá
er það skylda þíngslns a'ð gjöra það að álitu III, hvort nokkrum manni
hafi verið örðttur gjör eður eigi; þetta verour jafnan álitamál, og
ræður þá alþíngi því sjálft, hvort því þyki, ao úrettur hafi verill
gjörður eða ekki. Nú er eg sannfærour um, ao l'<Íugt se ab leggja
landeign vi() lausafð til þess a() taka skatt af, og því mæli eg fram
með nefnd. Bænarskrá þessi fer og að eins fram á, ao stjórnin hlutist
til og sjái um það, að ei se tekinn skattur nema a'Olögum, og bíður
því eigi um nein ný skattalög, eins og sumir þingmenn hafa þó ætl-
að, þessi er önnur astæða til Þes ti, atl eg mæli með nefnd. En
hvernig á mí stjórnin all hlutast til um þetta? segja menn. Hún þýðir
fyrst lögin, og segir, af hverju fe skatt skuli lúka, og þá, 11\ ort hann
skuli greiða af lausufénu einu, eða af lausafé og fasteign samanlögðu.
Menn hafa og enn sagt, og bera þeir fyrir sig níbherrabréfið 30.
apríl 1855, að stjúrninni þyld rett, þar sem laung venja se fyrir því,
a'O leggja saman lausafé og fasteign, að taka skatt af hvorutveggja
til samans; en þá hlýtur stjórnin að rannsaka, hversu laung þessi
venja :::e, eður hef tl þessi er mikil, hvort það er 100 ára hefð, eða
minna, fyrir því, uð taka skauþenne. þetta;Í hún hægt með, því
bæði hefir hún i höndum nokkrar manutalsbækur, og svo getur hún
útvegall ser þær; þegar mí stjórnin hefir Ieínglö manntalsbækurnar,
og hún finnur, að venjan er ekki laung, eins og eg ætla að se um
þetta mál, mundi hún skrifa amtmönnum, ao ci væri lÍ"tæ'6a til þess
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a'6 taka þenna skatt. En ef alþíngi nú neitaðí a~ taka víð málinu,
þ,i mundi fólk tregðast við að borga skattinn, af því þeir sæi af
þingræðunum her, a~ jafnvel Jagarnennirnlr ern efasamir um, a~ fyrir
skattinum se nokkur lög, og mundi þá fm'a miklu ver; það mundi
vekja óvild, og menn fara ilO líta í tilsk. 15. maí 1705, 7. gr., er
segir svo fyrir, a'ð taki sýslumaður meiri skatt, en lög bjóða, þá

skuli hann láta dreíngskaplnn, og ímynda eg mer, að þingmaður
Reykvikínga muni heldur vilja, ab stjórnin se beðin um, a'O hlutast
til, a~ ekki komist sú éregla á, er þessu geti valdlb. Og þar sem
mí þfngið hefir teldð önnur mál, sem lúta að samskonar efni, e'ður
geta verið dómsmál, svo sem rekalögin í Vestmannaeyjum, hvers
vegna m.i þ,í ekki þetta mál koma til nefndar?

Stefán Jónsson: Eg veit, að þetta m.il hefir fyr komið til
þíngsins, og vil eg því, a'ð mí se sett nefnd í það, og þó þíngmab-
ur Reykvíkínga segi, að þíngíð geti ekkert vi~ þao gjört, nema það

setjist í dómarasæti, þá Sjll allir, að það er sagt til að reyna til a\)
fella málið, en ekki með astæðum ; bænarskráin bendir á annan veg,
og nefndin getur, ef til vill, bent á fleiri vegi, en bænarskráin nefnir.

ll. Kr. Friðriksson: Stjórnin getur eigi skorið, og sker eigi
heldur úr þVÍ, hvað lög eru, heldur vísar hún því tiI dómstólanna,
a\) þeir skuli skera úr því, og þá er alls ekkert unnið, en miklu
betra a'6 vísa málinn þegar til dómstólanna.

Brynjólfur Jónsson: Út af áskorun hins helðraöa flutnings-
manns bænarskráarinnar frá Árnessýslu vil eg leyfa mer a\) geta
þess, að eg veit ekkí til, ao í mínu kjördæmi se skattur heimtaður
af öbru en lausafð ; og hefði þó má ske verið ástæða til þess, að

bæta lausafjártíundina, sem svo er lítil, upp með fasteign, þVÍ þar
eru þó einstöku menn, sem fasteign eiga; eg ímynda mer, að hefbí
það :l'ður verið :l kornið þar, að taka til fasteignartíundarinnar til

að koma mönnum í skatt, þá mundi það hafa við haldlzt ; en mí á
það Sel' ekl.i stað, og hefir því einginn þar fundið ástæðu til um-
kvörtunar í því tilliti, en þar á móti hafa menn látio Í ljósi óá-
nægju sína út af því, a'ð borga fullan skatt af þYÍ 1 eða % hndr.,
er þeir kynni a() tíunda fram yfir manntal, og óska'ð þess, að á því
yrði einhver breytíng gjörð.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg verð að segja, að mer þykir
miklð unnið, ef það fæst, al'! stjórnin vísi máli þessu til dómstóla.
Eg held, ao þa'ð se æði munur, heldur en ef hver kotiingurlnn væri
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neyddur til þe~;:i, ao sækja mál um þat'J upp ;Í siua peuíuga, og
mæli eg því með nefnd, og held eg velti ekki af 5.

Guðmundw' Brandsson: Viðvíkjandi þeirri spuruíugu, er þíug-
maðurinn IÍr Norður-Múlasýslu setti fram, hvort nokkur þíngmanna
læri sannfærður um, ilO hel' læri órettur gjörour einstökum mönnum,
þ,i "ii eg geta þess, ao ef Jénsbék em þau einustu skattalög, sem
gilda her ii landi, þá er eg sannfæreur \1111,að einstakir lllenn verði
fyrir óretti með þessum skatti, og í þessari meiníngu minni hefi l'g
styrkzt af ræðu hins 1. konúngkjörna þíngruanns, og af þessari og
fleirum .istæðnm er eg fastur ii því, að nefnd 5e kosin Í þetta IIIÚI.

Forseti: þar eð ekki taka fleiri til máls, álít eg Inngangsum-
ræðu þessa JlI;Íl~ loklð ; en ;Í()llr eg bið, all geiugíb 5e til atkvæða,
vil eg eptir .ískorun flutuíngsmunns geta þess a() því er snertir mitt
kjördæmi, ao meðan eg bjó í Skaptafellssýslu, vissi eg ekki til, að
þar væri nokkru sinni tekinn skattur af fasteign og lausafé, og um
þau 2 ;ír, er eg hafði þar sýslumannsembætti cí hendi, gat eg ekki
sel) af manntulsbékunum nð öðriun skjölum, ao 2 SÍ01l8tu formenu
mínir heföl nokkru slunl tekill þenna skatt, 8'0 all eptir því sem
hinum helöraba þíngmanní Ól' Austur-Skaptafellssýslu sagðist Ini
áoan, þá virðlet þessi venja vera nýfarin að sineygja ser inn Í

Skaptalellssýslurnar, það er síðan UII1 1850.
Benedikt Þórðarson: Sem svar upp a riskoruu þingrnauns

.~rnesÍlIga get eg skýrt fd því, a'O skattheimta eptir samlagningu
Iausafj.ir og fasteignar hóftit fyrst upp í Ísafjarðsrsýslu eptir <Írio
1835, varð hún þar þá mjög óvinsæl, og eg efa, <\() s<Í sýslumaður,
Heill þá var í Ísaflrðí, hafi nokkurt ,ír, meðan hann "at bar a~ völd-
um, getað kornið henni almennt við, en hitt hefi eg heyrt, a() eptir-
maður hans í erubæuíuu þar hafi eptir 1ÍriO 1845 komíb henni þar
á meir með l.igkænsku slnuí en beinum lögum.

Í Barðastrandarsýslu ætla eg slík skattheimta hali ekki upp
kornið íyr en eptir 1845, a'O þar urðu sýslumannasklpti ; mun hún
þá og mætt hafa þar mötspyrnum nokkrum, og það leit eg, ab nú
verandi sýsluinnbur í sýslunni heimtar ekki skatta fremur en góou
hlífi gegnir og að lögum. ÓIt1\luahefo í sýslum þessum lí ser ÞVÍ
eingan stað viðvíkjandi her umræddri skattheimtu.

Guðmundur Brandsson: Eg kenni bréf 6tj<Írnarhel'l'ans 30.
maí 1855 nm þenna g.íng þessarar óvenju, því þa\) orM varð þjÓ(i-
kunnugt og kom til vegar nýrri hreiííngu hjá þeim, setn skatt áttll
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að heimta, um leið og það vakti upp rentukammershréfið frá 1823,

sem ,íour var mörgum hulið.
Forseti: Eg vil þú biðja menn a'Ogreiða atkvæði um það, hvort

nefnd skuli kjósa í iuallð.
Var þll nefnd samþykkt með 20 ath. gegn 4.
En þar bæði var stúngið upp á 5 manna nefnd og 3 manna

nefnd, var einnig geínglð til atkvæða um þetta, og var 5 manna
nefnd samþykkt með 12 atkvæðum gegn 9.

Var síðan geíngið til nefndarkosníngar, og hlutu þessir flest at-

kvæði :
þórður Jónassen 21,
Jlagnús Andresson 20,
Vilhjálmur Finsen 9.

Næst þessum hlutu 4 jöfn atkvæði, 8 hvor þeirra; þab voru Guð-
mundur Brandsson, Páll Sigurðsson, Jón Petursson og Jón Sig-
urðsson frá Kaupmannahöfn, en þeir Páll Sigurðsson og Jón Sig-
urðsson Irti Kaupmannahöfn reyndust þeirra elztir, og urðu því
nefndarmenn.

Síðan var málíð afhent hinum 1. konúngkjörna þíngmanni, er

ham hlotið flest atkvæði.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til undirhún-

íngsurnræðu nefndaráliti'O um kominglegt frumvarp til opins bréfs,
um að lögleiða skatt af tðmthúsum og óbyggðri lóð í Reykjavík;
framsögumaðul' er hinn heíðrabí þíngmuður frá Reykjavík.

Nefndaralítið var afhent framsögumanni.
H. K1'. Friðriksson: Eg skal leyfa mer a'ð lesa nefndarálit

þetta.
Nefndaralítið mr lesið upp, SYO látanda :

"HiO heíbraða alþíngi hefir kosið oss, sem hel' ritum nöfn vor
undir, í nefnd, til að íhuga og segja álit vort um konúnglegt "Frum-
varp til opins bréfs Ilm ab leggja skatt á tómthús og öbyggbar löblr
í Reykjavík".

Ver höfum íhugað mál þetta, og leyfum oss a'ð kveða upp "álit
vort um það, og er það eins og nú skal greint.

Ver getum eigi betur se'ð, en að það se rett og sanngjarnt í
alla staði, að leggja á skatta þá, sem í frumvarpinu ræðir um; því
að bæði virðíst það því til fyrirstöðu, ao reisa tírnburhús eða múr-

hús, er gjalda skal húsaskatt af þeim, en elngan af torfbæjum, og
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líka þykir oss það næsta ósanngjarnt og sjálfu ser ösamkvæmt, að

leggja skatt lÍ sum hú" bæjarins, og það einmitt þau, er mestan þarf
tílkostnaðinn til, og sem þó væri óskanda að íjölguðu sem mest;
en lata þau sleppa, sem æskjanda væri að íækkuöu sem fyrst. Eigi
virðíst oss það heldur sanngjarnara, ao hver geti haft svo mikla lóð,
sem hann vill, bæðí til kálgarða og annars, :in þess ab gjalda neitt

eptir; enda hefir af því flotíð, og hlýtur að fljóta, að íbúarnir hafa
sótzt eptir sem stærstu svrebl auðu um kríng hú" sín, og þab til
mikils óhagræðis fyrir bæinn.

1. grein.

Þegar ver nú snúum oss að hinum einstöku greinum frumvarps
þessa, skulum ver geta þess, að enda þótt ver að öllu leyti föllumst
á 1. greinina ao efninu til, þlÍ vildum ver þó breyta orðtækjum
nokkrum, til þess ao taka af allan vafa um, að reglan gildi án
undantekníngar um alla bæi og útihús í rundæmí kaupstaðarins, er
eigi hafa híngað til verið talin með "kaupstaoarhúsum", og er það
þá fyrst, að ver vildum hafa upphaf greinarinnar þannig: "Á alla
bæi og tómthús íumdæmi Reykjavíkurbæjar, og eins á alla hjalla
og önnU1' útihús"; þykir oss svo ljósar til orða tekíð ; aptur á móti
viljum ver sleppa orðunum: "er þeim fylgja", með því það gæti
leitt til þess skilníngs, að þeir hjallar eða útihús, er eigi fylgdi nein-
um torfbæ eða tómthúsi, skyldu undanþegin hússtæðlsskattí ; og enn

fremur viljum ver sleppa orðunum: "og einkum", er gæti, ef til vill,
skílízt svo, a~ skattinn mætti og leggja á á annan hlítt, en á eptir

segir, sem þó eigi er. Ver viljum og stínga upp á þeirri orðabreyt-
ingu, ao í stað orðanna : "viðvíkjandi lóðargjaldi", verði sett: "um
lóðargjald"; því að það þykir 083 malréttara og malfegra.

2. grein.
þar sem þessi grein kveður svo á, að aldrei skuli gjalda toll

þann, sem her ræblr um, af meira en í hæsta lagi 1000 ferhyrn-
Ingsalnum fyrir utan hina eiginlegu kaupstaðarlób, þá er þessi á-
kvörðun byggo á því, að eigi se með of háum tolli hamlað því, að
menn tæld stærri bletti til ræktunar. Á hinn bóginn er sá ókostur
lí þessu fyrirkomulagi, að talsverðan ójöfnu~ lelðlr af því, þar sem
t. a. lll. sá, sem hefði 8000 ferhyrníngsálna stóran kálgarð, skyldi
eigi greiða meira gjald en hinn, sem hefði þann garð, sem að eins
væri 1000 ferhyrníngsalna. Enn fremur gæti af þessu leitt, að ein-
stakir menn mundu því fremur vilja eignast sem stærsta blettí, með

því gjaldið ekkert hækkaði, hversu mjög sem bletturinn ykist, og af
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því gæti þá aptur leitt, að aðrir bæjarbúar ætti óhægra með, a'O Lí
þá bletti eoa svo stóra, sem þeir með þyrfti; enda gæti bærinn ruisst
tekjur vil) þetta fyrirkomulag, mel) því al) sii, sem ætti einhvern einn

blett, keypti upp fleiri bletti þar í kríng um sig, sem hann þá aldrei
þyrfti al) gjalda meira eptir, en fyrir fyrstu þúsund álnirnar, eins og
það, ef til vill, gæti leitt til hylmíngar iÍ réttuni eiganda blettanna.

Af þessum rístæðum höfum "er nefndarmenn tekið til n.ikværnrar í-
hugunar, hvort ekki mætti n.í betri jöfnuði og komast hjá ókostum
þeim, sem þegar eru greindir, meo öðru fyrirkomulagi, og höfum
vér álitio, að greininni mætti breyta ii þ,t lelð, ab goldið se eptir
alla bletti eptir stærð sinni, með því móti, ao gjaldinu eptir trin
þau, sem ern í umdæmi bæjarins, se breytt, og það 8VO lágt: sem
hæfilegt þykir, rin þess það verði of þiingbært, Eins og enn er á-
statt her í grenndinni, er það næsta í:ij;írvert, ao leggja þær álögur
Ii þessi tún, að þær verði eigendum mjög þringbærar, eða verði þess
valdandi, að þeir, sem túnin hafa til umraða , neyðist til ao eyða
þeim, eða stykkja þau sundur í smáparta til garða eða annars þYÍ-
umlíks. Nefndinni hefir því vlrzt hæfilegt, a'Ogjnldið fyrir túnbletti,
sem liggja fyrir utan hina eiginlegu kaupetaðarlób, þar sem einkum
er spurníng um að hafa slík tún, væri .ikveðíð fyrir hverja dagslrittu,
eða hverja gOO Ierhymíngsfaðma, og a'O gjaldið þá yrði eigi sett
hærra en 3 álnir ;i landsvísu eptir hverja dagsl.ittu, og finnst oss
réttast, ao ákveða gjaldið þannig, 5'0 það breytist eptir verðlags-
skr.ínní árlega. Á hinn bóginn þykir nefndinni eigi næg ástæða til,
a'O þiggja þá fáu túnbletti, sem eru ;Í hinni eiginlegu kaupstaðarléb,
undan hinu hærra gjaldinu; þessir blettir eru reyndar eigi margir,
en nú er svo komið, n'O húsastæði handa nýjum húsum eru næsta
tnjiig farin at minnka, og því þykir oss eigi vert, at gefa íbríuni
Rcykjavíkurbæjar, sem hafa slíka túnbletti, eða auð svæði, stærri en
þeir sj,ílfir þurfa ser til afnota, lístæou eða tilefni til, ao neita þeim,
sem kynni að vilja reisa þar ný hús, um bletti þessa yio sanngjörnu
verði, eða <1'0 setja verðið svo hátt, að eingum se kaupanda. Sök-
um þessa viljum \"er nefndarmenn láta afgjuldíð af túnblettunum,
sem em .i kaupstaðarkið þeirri, sem ákveðin var með mælíngargjörð
22. og 23. dag maím. 1792, "Vera hið sama sem af kalgörðum og
stakkstæðurn, og viljum því stínga upp á, a'O 2. grein verði þannig
orðuð :

".4 alla kálgm'ða, húsagal'ða og stakkstæði í umdæmi
Reykjavíkul'bæjal', hvort heldul' lóðin el' umgil't eða ðum-
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girt, slwl ár hvert jafna lóðarskt:ttti eptir flatarmáli, er
sf! að upphæð 1/6 af gjaldi því, sem ræðir um Í 1. gr.;
sama gjald skal og greiða af f11nbleftum þeim, sem eru
á lóð þeirri, sem ákveðin var handa lmupstaðnum með
mælíngargjörð 22. og 23. d. maím. 1792. Af túnbtettum.
þeim, er liggja fyrir utan tMa kanpstaðarlóð, skal gjalda
3 álnir í peníngum eptir verðlagsskrá, eptir meðaioerð!
allra meðalverða, ár hvert eptir dagsláttuna, eða að réttri
ti7tölu við það".

Me~ þessum breytíngum viljum ver rá~a þínginu til, að biðja
komíng vorn, a~ honum allramildilegast mætti þóknast, að frumvarp
þetta yrði gjört að liigum með nýári 1861.

I'eykjavfk, 15. dag júlímána'llar 1859.

H. Kl'. FriðriTís.~on, Vilhjálmur' Finsen. Jón Pétursson".
formabur og framstigumabur,

Framsögumaður : Nefndarrilitið er hvorki margbrotið ne tor-
skilið ; eg skal því eigi fara orðum um það a~ sinni, fyr en eg
heyri athugasemdir þíngmanna um það.

Guðmundur Brandsson: Þa~ hentar ekki fyrir mig að tala
mikið Í þessu máli, því eg er því ókunnugur, en eg vildi að eins

, leyfa mer a~ leggja fyrir hinn helðraða framsögumann nokkrar
spurningar, sem eg vildi bíbja hann að skýra fyrir mer, svo eg þar
af geti Ieínglð leíðbelníngu Í þessu máli: 1) Hafa eigi lóðir verið
mældur út og tómthús byggð með því skilyrði , að þau væri eptir-
gjaldsfrí? og 2) Hafa ekki tún verið afhent með vissum skihn.ilum,
um vissan tíma, en eptirgjaldslaust að öðru leyti? Hafi mí þetta
verið, þá vil eg spyrja: er tilefni til a~ rjúfa þenna samníng, ef
þetta hefir verið svona?

Framsöqumaður : Spurníngum þíngmannslns úr Gullbríngu-

sýslu vil eg svara þVÍ, a~ þVÍ er törntlnisln snertir, a~ þau hafa
verið titmæld, án þess borgun hafi verið áskilin, en það er af því
þau standa á kaupstaðarlöðínnl, sem ekki varð lagbur skattur á
nema með lagaboði, Um túnin veit eg ekki til a~ s;i skildagi sé,
að eigi megi leggja skatt lÍ þau, en se hann til, þ;i eru þau sjálf-
sagt undanþegin.

Guðmundw' Brandsson: Eg held þó, og eg veit, að túnblettir
her á bæjarlóOinni hafa verið útmældir og eru ræktaðir með því skil-
yrðí, að þeir skuli vera eptirgjaldslausir um víst arabll , og lÍ þá
verður þ:í ekki lagður skattur nema með því að rjúfa þessa skil-
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nuila, og mundi ekki mælast vel fyrir því, Bæjarstjórninni er all
vísu verkun, þó hún hafi grípið til þessara éyndísúrræða, þVÍ hún

hefir ekki hart (inntu rá'ð þá fyrir hendi, en frumvarpið er frá henni,
það er auðséð ; en ætla að almennur borgarafundur hafi þá verið
kallaour saman til að ræða þetta mál, eins og 24. gr. í tílskip. frá
1846 gjörir rá'ð fyrir ao gjöra skuli í mikilvægnm málefnum, 8VO

að samþykki sem flestra Ieíngist fyrir því, a'ð þetta ætti svona a'ð
vera? því í ástæðunum fyrir frumvarpinu segir, aa þetta se sam-
kvæmt áliti almennings, og skyldu menn þá ætla, að þetta hefði
gj1irt verið. Hvað skattinum sjálfum viðvíkur, þá sýnist það að vera
ósanngjarnt og ósamkvæmt að Svara jafnt fyrir moldarhús og timb-
urhús; á moldarhúsum ern veggirnir, eins og allir vita, þykkir og
taka mikið rúm í samanburbí vlð timburveggi, svo nimlð í moldar-
húsunum verbur ao þd skapi minna en í hinum. þar að auki geta
tim burhúsin verið t\'í- og þríloptub, og því er einmitt astæða til, a'ð
meira <Hag væri II þeim. Hvar hin verulega kaupstaðarlóð er, sem út

mæld "ar 1792, það er mer nú ekki fullkunnugt, enda gerir það
lítið til; eg sð, að gjörbur er talsverour munur á eptirgjaldi tún-
bletta þeirra, sem .1 henni liggja, og hinna, sem eru á hinni svo
nefndu bæjarléb ; eg "eit nú ekki, á hverju þetta er byggt; og finnst
mer koma her fram nokkur ósamkvæuml, sem sýnir, a'ð rað þeirra,
sem sömdu frumvarpið, hafa verið nokkuð á reiki,

Framsögumaður : Se nokkrar lóðir, þær er út mældar se með
því skilyrði, a'ð eingan almennan skatt skuli nokkru sinni á þær
leggja, þá er auðvitað, að skatturinn eigi verbur lagbur á þær. þar
sem þab er talið ósanngjarnt, a'ð láta sama skatt hvíla á torfbæjum
og t\'Í- og þríloptubum húsum, þá getur það verið satt, a'ð af tYÍ-
og þrfloptuðum húsum ætti að greiða meira skatt, en af öðrum hús-
um, en til a'ð jafna það, þarf nýtt lagaboð ; það er annað mál, hvort
eigi se rístæða til a'ð breyta hiisasknttinum, en þao verour breytíng
á tilskipun 27. növemb. 1846, en her verbur það ekki tekið til greina.
þao hefir heldur ekki verið lagt á hjalla, heldur timburhris og sriðþökt
hús, sem hafa verið við bæi, eða tilheyrt þeim. Hvað almennan
borgafllfund snertir, þ.i gjlirir 24. gr. í tilskip. 27. nóv. 1846 rá'ð
fyrir, að, ef nmtmanni eða .stjórninni lítist 8"0, l.íti amtmaður kalla
saman almennan borgarafund ; en bæjarstjdrnín getur ekki heimtað
það ; en bæjarstjórninni þótti ekki ástæða til þess; því mönnum þótti
skatturinn áríðandi og sanngjarn, og vissu eigi til, a'ð það væri nein

óánægja um þnð.

316



ll. G. Thordersen : Eg vil taka það fram, hvort þessi skattur
einnig eigi að leggjast á aðrar jarðir en hina eiginlegu bæjarlöð, t.
a. m, á kirkjujörðina Sel; því ef það el' meiníngin, verð eg a'ð vera
því mótfallinn; því eg skil ekki, a~ kjör prestsins hérna se svo góð,
a'ð þetta litla gjald hans af jörðinnl rýrlst. þetta vil eg biðja hinn

heiðraða framsögumann a~ skýra mer ljóslega og greinilega.
Guðmundur Brandsson: Þa~ lítur svo lít, sem mönnum se

þetta fyrirkomulag ekki ljóst, t. a. rn. hinum háttvirta öðrum kon-
úngkjörna þíngmanni, og er hann þó ekki l:íngt í burtu fni bæjar-
stjórninni hðrna ; hún hefir líkast til skapað frumvarpið svona á kné
ser, lín þess a~ kalla marga þar til. En mí vil eg spyrja: ern her
ekki nokkrir hriselgendur, sem svo all kalla liggja víð sveit, og er
þá ekki að leggja á þá skatt sama og a~ setja þá lít 1Í sveitina,

eða a'ð leggja hann á sveitina? því ef tollur er tekinn af þeim, þá
verbur að styrkja þ,l aptur sem þrí nemur, og það er sama sem a~
taka IÍr öbruru vasanum til að Líta í hinn; hvernig á all koma þessu
fyrir? Eg veit, að þetta lÍ ser víða stað í sveitum; þó það heiti
svo, að menn eigi kofa yfir höfuðíð á ser, þ;l er það í raun og veru
ekki, þegar þeir annaðhvort gjalda ekkert til sveitar eða þeim er
lagt af sveit, og eru þar að auki stórsknldugir.

Petur Petursson: þa~ hefir nú verið teki~ flest af því fram,
sem eg vildi mínnast jí. En þó hefir þa'ð ekki verill tekið fram,

hvort einnig eigi að leggja toll á þau tún, sem her eptir kunna a~
verða ræktull út fyrir utan kaupstabarléðlna ; því þa~ er ekki tekið
fram í nefndarálitinu, þó þab se líklega líka meint, all leggja skuli
lÍ þau tún, sem lÍ a\'l rækta. En mer þykir ísjarvert að leggja toll
Ii óræktarmóa; því eg fyrir mitt leyti vildi heldur, að gefin væri
verðlaun hverjum, sem ræktaði túnblett fyrir utan bæinn; hitt er líka
gagnstætt reglum þeim, sem stjórnin hefir farið fram á til a~ fá menn
til a~ rækta lít, því fyr hafa menn feingið verðlaun fyrir þúfnaslðttun,
túngarðahleðslu og aðra jarðarrækt. Frumvarpið fer því í gagnstæba
átt vlð það, sem tíðkanlegt hefir verið og sem sýnist vera nauðsyn-
legt, eins og her er .ístatt, hvar jarðvegurinn er svo grýttur og
hrjóstugnr. þau hín, sem eru her fyrir utan kaupstaðarlöbína, eru
annaðhvort lelgð eða keypt; og það væri því ósanngjarnt að leggja
nýjan skatt á þessi tún, sem kaupandi hefir ekki briizt víð, þegar
hann keypti. Eg get því ekki se~, hvernig tollur verður lagður ;i
þau. Hva~ víðvíkur skattinum á bæi og tómthús, þá hefir þíng-
maðurinn úr Gullbringusýslu teki'ð flest af því fram, sem eg ætlaði
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að segja; eg vil eintingis bæta því víð, að tóinthriemenn hafa eigi
sömu réttindi og borgarar, og því er ekki sanngjarnt, a'ð leggja sömu
eða jafnþúngar líl1igur rí þá. Í astæðum stjórnarinnar stendur, að
bæjarstjórninni þyki æskilegt, a'O tómthús Iækkuðu. Eru þlí tómt-
htis sama og torfhris ? l)a'O getur ekki verið, því térnthris gefur at-
vinnuveginn til kynna. E'Oa er það rétt, að leggja stöðug.m toIl II
það, sem menn óska a'b líði undir lok, eða hafa rénun gjaldstofns-
ins sem æskilega fyrir augum, þegar gjaldið er lagt á? A'b óska,
a'ð tómthús fækki, sem þó Ii a'b leggja toIlinn á, er sama og a'b ó~lm,
að toIlurinn Ialli UI1l sjálfan sig; því hann Fellur þó með fækkun
témthrisanna. Nefnrlar.ílitlð segir, a'O margir vilji fá stór svæði ; þa'O
getur verið að svo se; en byggfngumefndin mælir út, eins og henni
lízt þurfa, svo að sli vilji þarf ekki að takast til greina í þe3511 efni.
Mer þykir því ísj.irvert að fallast lí uelndar.ilitið, eins og stendur.
Mer virðist líka, að her vanti upplýsíngnr eða áætlun um kustnaðinn
víð barnaskólann. Slíkar .íætlanir eru opt ó.ireiðanlegur og kostnað-
urinn verður opt, þegar til lí a'O taka, meiri, en ;i var ætlað, og
hvernig lí þá að fara að ?

Forseti: Eg verb að vekja athygli hins háttvirta þíngmanns
að þVÍ, að kostnaðurinn vi'O barnaskólann liggur ei fyrir til umræðu
nú í þessu máli.

Petur Petursson: Eg held mig til astæðauna fyrir frumvarpinu ;
annars hefi eg eingu fleira víð að bæta.

Arnljótur Ólafsson: Eg el' því miður of ókunnugur þessu máli
og svo skilst iuér fleiri muni vera. Hinn 3. konúngkjörnl þíug-
maður og þíngmaðurinn úr Gullbríngusýslu hafa nú tekið fram margt
af þVÍ, er mer fannst athugavert. Eg vil því einúngis leyfa mer að
spyrja hinn hoiðruca framsögumann, áður en hann stendur upp,
hvort eigi se eptir fyrstu grein frumvarpsins lagður sami skattur á
tómthús og hjalla sem á tímburhús og geymsluhús, og hvort það se
nýr skattur, sem tómthús híngað til hafa verið laus viö ? Ef mí svo
er, að tómthúsin haf verið laus við skatt þenna, þá vil eg benda
mönnum til þess, a'O þuð er ósnnngjarnt að leggja nýjan skatt á þau
eður á nokkur hús, en ekki öll, þVÍ skattur er jafnan eignarskerð-
íng og hlýtur þVÍ her að rýra verð tómthúsanna Í samanburð! við
kaupstaðarhúsin. Þa'O er ljóst, ao tómthús og hjallar rúma minna
en hús í bænum, og þó Ii skatturinn að vera eins, og er það mesta
ósanngjarnt. Menn "ilja útrýma tómthtisunum, heyri eg suma þíng-
menn segja; en það verður ekki með þVÍ a'O gjöra tómthúsmenn ú-
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færa til að byggja tlrnburhris. Menn verða a~ gæta að því, að það
er af efnaleysí, en eldri af viljaleysl, að témthrismenn byggja eigi
betri hIÍS, en þeir ha fa, heldur búa í lundaholum. Þa~ er ósann-
gjarnt og í:;j IÍrrert að leggja jafuhrían skatt lÍ téuithúsmenn, því þeir

hafa ekki jafnrðtt! yið bæjarbúa &'Ora; eður má eg spyrja: er það
sanngjarnt að leggja jafnan skatt lÍ þá og hina, sem hafa fimmfalt
meira rett í sveitarfelagi því, er þeir gjalda til, því tómthúsmenn
velja ekki nema 1 úr sínum flokki í bæjarstjórnina, en bæjarbúar 5,
og munu þeir þó eflaust vera færri en tdmthúsmenn ? Nei, það er
ósanngjarnt. Í nefudar.ilitlnu er gjörð SIÍ breytíng, að leggja skuli ;i
alla bæi; er það þá eins, hvar sem þeir eru í lögsagnnrurndæmínu,
t. a. m. fram mn Nes, inn að Rauðar-í, eða upp við Brennu, eður

skal leggja jafnt ;í bæi þá, er standa á konúngseign, eður bænda-
eign, eður lÍ bæjarins lóð ? 2. gr. frumvarpsins er breytt mjög hjá
nefndinni, en iI~ eins í einu til hins betra, þar sem lagt er á tún
eptir stærð. Í grein þessari ræðir mí um löðartoll af kalgöröum,
atakkstæðum, túnuni o, s. Irv., og gjörður munur á, hvort það er
fyrir utan eður innan kaupstabarléðina. Ef það er fyrir innan, þ;i er
lagður % sk. á ferhyrnda alin, en se túnið fyrir utan, þá em 3
álnir lagðar á dagsláttu hverja. Þar sem nú [ramsðoumaöur kall-

aði þetta lítið gjald, þá get eg ekkl verið honum samdóma, því her
stendur í 1. gr., að lagt skuli á hverja ferhyrníngsalín, en ekki fer-
hymíngsfubm, eu í dagsl.íttu ern 8 I 00 ferhyrníngsálnir, og verbur

eptir því gjaldið lí dagslattuuui 14rd. og 6 sk., í staðinn fyrir hann
gjörði það 9 mörk; og er tlao ljótur grikkur fyrir þá, sem nýlega
hafa keypt trinin hérna fullu verði. Eg veit nú ekki, hvað skóla-
tlÍnio er stórt eða ninjaðarinn frá tjörninni upp í Þíngholtin inni lÍ

kaupstaðarldðinnl, sem n):It'ga kya(') vera seldur; en hitt veit e;, ao
kaupendurntr hafa eigi gjört r,ið fyrir þessum skatti, og rektor eigi
heldur. Í 2. gr. hefir nefndin hækkað gjaldið til 3 álna fyrir dag-
sláttuna ; það er ai'! vísu betra, að farið se eptir stærð, en gjaldið er
of hátt. þetta er nú líka ósanngjarnt fyrir suma; prófasturinn í
Odda lÍ t. a. m. her uin ; hann hefir eingin réttlndí her sem bæjar-
búi, það er því hart ai'! leggja toll ;Í hann, og það að honum forn-

spurðum. Her er talað um meðalverð allra mebalverða ; er þa\)
meðalverð allra meðalverða á1illu landinu, eða er þai'J eptir vert-
Iagsskr.ínnl her í Suðuramtinu, Skaptafellssýslu undanskilinni? Mæl-
Ingarbréfið frá 1792 hefðl og átt að fylgja með lagaboðínu, svo sezt
hefðí, hvað meint er, og er það vandi lÍ ö~rum SW(')UIll, t. a. 111. í
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Kaupmannahöfn, þegar lagaboð um bæjarskatt þar var gefil'l, og
er þab einnig her nauðsynlegt, svo gjaldandi geti seo, hvort hann
er á kaupstaðarléðlnni, ebur ekki.

Framsögumaður : Eg skal nú no eins svara fáu. Hinn 2. kon-
lÍngkjörni þíngmaður spurðí, hvort leggja skyldi skattinn ii allar

jarðir Í umdæminu og þá Sel líka. Frumvarpið gjörir einga undan-
tekníngu, og nefndin fann eigi ástæðu til að breyta því ao neinn.
þar sem þíngmnðurlnn úr Gullbrfngusýslu spurði, hvernig taka ætti

húsaskatt af fátæklíngum, sem lægi við sveit, þao væri að taka úr
öðrum vasanum og l:íta Í hinn, þ,i vero eg að svara því, ao fátækra-
stjórnin veraur ao gjalda, ef einhver ekki getur fyrir fiítæktnr sakir;
það verður ao leggjast á sveitina, eins og hver annar styrkur til fá-
tækra. þar sem hinn 3. konringkjörní þfngmaður vakti m;ÍI~ ,í, hvort

einnig skyldi gjalda fyrir ný tún, sem síðar yrði ræktuð, þ.i er ekk-
ert um þno Í nefnda nillt] nu, og ekki ætlazt til þess; en bæjarstjörn-
in ,í frjálst ao semja við þann, sem rækta vill, þegar bletturinn er
útmældur. Komi einhver og biðji um blett, þá getur bæjarstjórnin

sagt: "já, með þessum kostum", og þá getur hann geingíð að eða frá;
vilji hann svo ekki gánga ao þVÍ, svo er ekkert um þao a\') tala.
þa\') er sagt, ao tómtluismenn hafi minni réttlndí ; þeir velja ao vísu

ekki nema 1 mann í bæjarstjrirnina, en eg veit ekki, hvort þa\') er
næg ástæða til þess, að þeir gjaldi minna, eða fái luisstæði fyrir ekk-
ert, og þó veggirnir se þykkri, þ,} er það eingin ástæða til ao minnka

skattinn; þVÍ bæir þeirra taka því meira nim upp. Ef leggja ætti
skatt á eptir rúminu í húsunum, þá yrði þab no vera eptir cnbikmáli,
en til þess yrðí þ,í ab breyta tilsk. 1846, og það getur nú verið, ao
ástæða se til þess; en þao ,í nú ekki her við. Þegar tómthúsin
fækka, þá koma timbnrhús í staðinn, eoa gjöldin rýrna, sem því nem-
ur, og það verður bærinn undir að búa, eins og hverrl annari breyt-
ingu, sem lÍ kann ao verða. þar sem hin~. konúngkjörni þingmað-
ur sagði, að byggíngarnefndin útmældi mönnum lóðirnar, þ,i er þa~
ao vísu satt, en þegar Mn sér, 110 svæðið eða léðina ekki þarf til
annars í br.ið, þá hefir hún eigi brýna rístæbu til að neita, ef senni-
leg áetæða er fyrir beiðninni, og einginn þarf annars; það e)' líka
mikill "andi á fyrir hana að neita um slík svæði. Eg skal játa, no
eg skildi ekki þingmann Borgfir'bínga á sumum stöðum ; hann var eitt-
hvað ao tala um 3 mörk eða 9 mörk •.í 100 áin. þao stendur hvergi,
heldur 3 álnir. Hann spyr, hvað, ef innan garða P það er ekki hægt
110 !5egj a, JlYa't, gjaldið verður mikið; það getur breytzt, eptir þ"í sem
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bæjargjöldin breytast. Af hiisunum hefir það veríð nokkuðmisjafnt ;
síðan eg fór all f<Íst her víð þessa bæjarstjórn, mun húsaskatturinn
all meðaltall hafa verill % sklldíngs. Eg játa það, at, gjaldill kann
al'> þykja nokkuð mlkið af trinblettunum her í bænum sj.ílfum eða á
hinni eiginlegu kaupstaðarkið, en þessir blettir eru næsta fáir og
til öhægbar, svo ekki fæst hiisstæðl og þess vegna hefir nefndin
farið fram lÍ þetta; Því all nefndin vildi eigi, að eigendur heiði gilda
ástæðu til all neita um slíka bletti til htisstæbís , þegar falazt værl
eptir, ella setja afarverð lÍ þá. Um verðlagsekrana skal eg svara
því, all það er svo sem auðvitað, að það er SIÍ, sem sett er her í
Suðurumdæminu.

PptU1' Pétursson : Í nefndaráIitinu stendur "af hinum"; er það
a'ð skilja um túnbletti þá, sem nú eru? þ/i er betra að taka það
fram :"af ninbletturn, sem nú eru ((; eins er það étllteklð um tómt-
húsin, hvort það eru þau, sem mí eru, e()a þau, sem seinna byggj-
ast; þa'ð er of óljóst orðað, þal'> má einginn skilja mig svo, a'ð eg
se á móti barnaskóla. En það er vandi að skipa slíku. Eg held
nú það se ekki þörf á slíku Iagabobí nú eptir efnahag bæjarins;
því ef þyrfti, mundi mega jafna það, sem kennslukauplb ekki hrykkl
til, niður á bæjarb úa eptir efnum og ástandi, með serlegu tilliti til
þeirra jarðarafnota, sem menn hafa, og því getur bæjarstjórnin vel
kornið fyrir, og það er betra en lagaboð, sem mönnum nú el' ögeð-
fellt og sem yrM ósanngjarnt.

Guðmundu1' Brandsson : Eg er mel'> öllu samþykkur hinum 3.
komingkjörna þíngmanni í þVÍ, all betur heiði farill að inníbinda
þetta gjald í aukaútsvari bæjarbúa, og hefi eg sningið upp á því víð
hinn heíðraða fmmsögumann, að þetta værl hill eina rað, það hæg-
asta og vinsælasta; en svarall hefir verið, al'> þetta væri of mikið
gjörræði og sjálfdæmi, því það væri farið á bak vill almenníng, þeg-
ar slíkum útsvörum væri jafnall niður ; en þetta er almennt í sveit-
um, þegar hreppstjórar með nokkrum bændum jafna niður aukaútsvari
á alla hreppsbúa. Her er nú líka, held eg, farill á bak ,'ill alþý'ðu.
Með tilliti til trinblettannn, sem eg talabí um áðan, ætla eg all á-
skilja mer það breytíngaratkvæM, all þau verðl undanþegin gjaldinu,
og hvað torfhús snertir, all gjaldill fyrir þau verði helmíngi lægra en
af timburhúsum.

H. G. Thordersen : Eg áskil mer einnig breytfngaratkvæðl á-
hrærandi Sel, af átur greindum ástæðum.

Arnljótu1' Ólafsson: Eg bjóst víð, al'! hinn 2. komingkjdrnl
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þíngrnaður mundi undanþiggja skólann, eins og kirkjuna; en fyrst
hann nú eigi gjörði það, þá vil eg, að það fylgi þó með, Hinn

háttvirti framsögumaður kvaðst eigi hafa skilið mig; eg skal þá
reyna til að tala svo skiljanlega, sem mer er framast auðið. Þa~ er
þá í fám orðum sagt, að lnisstæðlsskattur og lébarekattur þessi er

gagnstæður öllum skattalagareglum, hann er ósanngjarn, óákveNnn,
og hamlar framförum atvinnuveganna. Hann er ósanngjarn, því hann
liggur jafnt á kotbænum og húsum her niðri í bænum, og þó ern
tómthris og hjallar miklu minna virði, en bæjarhús og geymsluhús í
kaupstaðnum ; hann er ósanngjam, því tómthúsmenn eru almennt
fatækarl en bæjarmenn; hann er ósanngjarn, því tómthúsmenn hafa
miklu minni réttindí en bæjarbúar. Skattur þessi er óviss eður 6á-
kveðinn, og er það ljósastur votturinn, að framsögumaður gat sjálf-
ur ekki se'ð, hvað gjaldi'ð yrði af túnblettunum og húsagörðunum.
Al) undanförnu hefir hússtæðlsskatturinn verlð um 1 sk. al ferhyrndri
alin, og svo er líka gjört ráð fyrir í ástæðunum víð 1. grein frum-

varpsins ; mí þá er 1/6 sk. er lagður á hverja ferhyrnda alin, eptir
2. gr. nefndarinnar, þá verður það 14 rd. 6 sk. af dagsláttunni. Ætli
skólinn geti vel sta~i~ sig vil) það, er hann svo ríkur? eða þeir til
dæmis, sem hafa nýkeypt tún? Hann er óiikYe~inn, því ekki er
ljóst, hvort allir bæir, hvort bæjarins eign, eða einstakra manna eign
skuli bera álögu þessa; skattur þessi er óákve~inn, því eptir hvaða
verðlagsskrá á hann að taka? Skattur þessi "eldur gjörræðí, af því
hann er svo ó,íkve~inn, og einginn fær að sjá, af hverjum stofni
hann er tekinn, ne heldur, hvernig lögin eigi al) skilja. Skatt-
ur þessi stendur og enn fremur framförum atvinnuveganna fyrir þrif-
um, og vona eg hverjum se auðsætt, hversu mjög Isjárvert það se,
að leggja þúngar álögur á þ;í, sem rækta eða gjöra nokkrar jarða-
bætur hérna í kringum bæinn; það tálmar framförum jarðræktar-
innar og sjávarritregslns, og bæjarsjóðnrinn hefir þá einmitt ba ga af
því, Vero i frumvarpið ekki fellt, vil eg áskilja mer það breytíngar-
atkvæði, að gjaldið verði sett níbur um helmíng eður þar um bil.

Jón Hjaltalín : Mer þykir ísjdrvert að leggja skatt þenna á
kálgarða og tún; því ,igóMnn af þeim er ekki svo mikill. Eg þekki
að sönnu ei nákvæmlega til um túnin, en um kálgarða get eg borið,
því það hefi eg reynt sjálfur. Eg hefi tekið eina dagsláttu til kiíl-
garðs ; fékk mer duglegan mann; en erfiðið varð meira, en eg hugði.
Nú er eg búinn að kosta upp á hann 33 rd., og það líða mörg ár,
á'ður en það getur borgað sig, en eg ætla samt a'ð halda áfram; en
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eg held það renni þó á mig 2 grímur, ef eg þar á ofan á að borga
14 rd. í skatt. Jörðin her er mögur, það heimtar mikið erflði, a()
fá kál og jarðepli, og ávinningurinn lítill, og mun sú reyndin á
verða fyrir flestum; þó er á hinn bóginn æskilegt, að holtíð hérna í
kríng yrði yrkt og ræktað út, en það verbur því að eins, að eingar
nýjar álögur verði lagðar á það,

Þórður Jónassen: Eg get ekki aðhyllzt þá skoðun, sem her er
verlð að halda fram, að álagan á tómthúsmennina, sem her ræðir
um, se ósanngjörn, þegar Ii hinn bóginn er lítíð á kjör tómthús-
manna her í bænum; það væri öðru máli að gegna, ef þeir sætti
þúngum álögum og a ígrelbslum, en það er ekki því máli að gegna;
þeir búa her vi\) betri kjör, en nokkurstaðar annarstaðar ; víð þurf-
um ekki að fara nema hérna út fyrir garðana til þess að fá sönnun
fyrir þessu atriði, þar gjalda tómthúsmenn yfir höfuð vættarvirðí í
lóðartoll eða 3-4 ríkisdali um ári!), her gjalda tómthúsmenn cingan
léðartoll, en hafa uppsátur og flsklverkunarplass, méskurð handa

sjálfum ser, og til sölu, eins og þeir geta komizt yfir, og hagagaungu
fyrir skepnur sínar í bæjarins landi, allt ókeypis, nema hvað þeir
borga til bæjarsjóðs, og það gjald er reyndar ekkl nema til þeirra
eigin þnrfamanna; þetta .kalla eg nú gó!) kjör, og þau eru betri en

tómthúsmenn hafa, hvar sem leitað er, og af þessu kemur það, að
svo margir vilja setjast her að, sem unnt er, og f,í færri en vilja,
en þeir færi ekki þessa á leit, ef þeir þættíst ekki skipta um til
batnaðar, Álagan, sem stúnglð er upp á, er því, þegar á allt er lit-
ið, eingan veginn ósanngjörn, eg held hún muni verða svo sem 10-12
mörk um ári'ð af hverju tómthúsi, og það er miklu minni afgreiðsla,
en tdrnthiismenn borga annarstaðar,

Konúngsfulltrúi: Mer er a'ð vísu þetta mál ekki SYO kunnugt,
a'ð eg geti haft um það fullgrundáða meiníngn. En það þykist eg
skilja af skjölum málsins, að ef þíngið kæmist til þeirrar niðurstöðu,
að hrinda frumvarpinu, þá se barnaskólanum einnig þar með hrund-
íð, en væri eg þíngmabur, og þó ekki kunnugri málinu, en eg er,
mundi eg híka mer viú að hrinda skólamálinu, og þykir mer líklegt,
að fleiri þíngmenn se svo sinnaðir. Sumir þíngmenn hafa láti'ð á
ser skilja, að bezt mundi eingin lög að hafa í þessu tilliti, en fela
bæjarstjórninni á hendur að jafna öllum kostnaðl til barnaskólans á
bæjarbúa eptir efnum og ástandi, líkt eins og hreppstjörar jafna nlð-
ur aukautsvari á herppsbúa sína, en í því tilliti bið eg þess gætt,
u\) hreppstjórarnir hafa í löggjöfinni fullkomna heimild. til að gjöra
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þvilíka uiðurjöfuun ; þar á mót efast eg UIII, all bæjarstjórnin í Reykja-
vík hafi myndugleika til, að jafna niður öllum skélakostnaðlnum ept-
ir efnum og .istandi, nema þ,·í að eim; luin með lagaboði feingi heim-
ild þar til. Eu þar co Í ræðum þrngmannn hafa korníð fram ýmsar
bendíugnr vibvíkjandi nefndanilltinu, er mer virðust athugaverðar,
ræð eg hinni heíðruðu nefnd til, svo ac frumvarpið og uppástringur
hennar mætti verðu sem bezt endurbættar, að bera sig saman við þii
pmgmeun, el' gjört hara athugasemdir, ella boðað breytfugaratkvæðl
v iö ucfudarulitlö, iÍour en nuilið kemur til ályktarumræðu.

Petur 1'rl{ul'sson: Eg er samdrima hinum 1. konúngkjörna þíug-
manni í því, all tómthúsmenn hafa her ýmisleg hlunnindi: mótöku,
upps.ítur, gjalda ekkl eptir kofa sína, o. s, Irv., en af því leiðir ekki,
að sá skattur se sanngjarn, sem hlir ræðir um, heldur ætti þeir aa
svara gjaldi af atvlnnuvegi sínulll til barnaskólans; það er sök ser,
þó þeir svöruðu litlu eptir húsin, eða svæöi og garða, sem mí eru,
en ísj.irvert, all leggja skatt á trin eða kulgarða, sem seinna kunna
all verða ræktuð. Áhrærandi það, sem hinn hæstvírtl konúngsfull-
trúi sagði, all bæjarstjórnin hefði eigi lagaheimild til ao jafna niður
kostnaðlnum til barnaskólans, þ;i getur það verið. En ef þetta
gjald ekki hrökkur, þá þarf þó að jafna niður því, sem á
van tal' ; þarf þ.í til þess nýtt lagabob ? Mel' finnst bæjarstjérnin
hafa heimild til að jafna niður því, sem þarf til bæjarþarfa. og þei
eins því, sem þarf til barnaskólans.

Gttðmundur Brandsson: Eg get ekki betur skilið, en aa bæjar-
stjórnin hafi þenna rett til all jafna niður. 1)a'O er eins og 19. gr. í
tilskipun fni 1846 gjöri do fyrir þYÍ, aö barnaskóli mundi verða sett-
ur í Reykjavík, þó það hafi dregizt til þessa, nema hvað hann var
her um tíma, iin þess þó að bæjarmenn þá bæri kostnað hans. þao
hefir verið sagt, að tómthúsmenn hefði mikil hlunnindi fyrir sig; þall
er að vísu satt, en þau hlunnindi tilheyra ekki tómthrismönnunurn
einum; þVÍ einginn meinar embættismönnum og borgurum a'O nota
hlð sama; þeir geta, ekki síður en tdmtluismennirnlr, haft báta fyrir
landi, tekið upp mó, beitt hestum og fleira. þa'O hefir verill sagt,
all annarstaðar væri goldin 1 vætt eptir témtluls. tJaa er a'O vísu
satt, það mun víða vera svo; en þa'O er mun nr, hvort ldöarelgand-
inn byggir sjálfur IUÍ&in, eða einringis ljær lóðina, og þá kemur æfin-
lega fram talsverður munur í eptirgjaldinu. þao er sagt, að tómt-
húsmenn hafi híngað til ekki borgað löðarskatt eða fyrir uppsatur og
önnur hlunnindi; þeir hafa að vísu-ekki borgað þa\) beinlínis, en ó-
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beinlínis hafa þeir gjört það í brejargjaldi því, sem :í þ:í hefir verið
lagt eptir rístæðum og efnahag.

Jón Hjaltalin : Eg vll ekki vera ii mótí nefndinni og skolan-
nm, en eg vil gjöra allt til, að raða til að lækka gjaldíb á túnum
og kálgörðum, ao öðru leyti er eg 111e0 frumvarpinu.

Konúngsfulltrúi: Mer virðist vera nokkur misskilníngur hjá
hinum heíbraða þíngmanni Gullbrfngusýslu. Ástæournar víð R. grein
frumvarpsins og sú löggjiif, sem þar Í er til vitnað, leyfa a~ sönnu
að jafna niður á bæjarbúa eptir efnum og .ístandi þeim útgjöldum,
sem hinar föstu tekjur ekki hrökkva til; en þessi ákvörðun inniheld-
ur einga heimild fyrir því, að niður megi jafna eptir efnum og á-
standi öllum útgjöldunum til barnaskólans.

Guðmundur Brandsson: Eg skil ekki, hvað meint er með
skdla í reglugjörðinni fd 27. nóvember 1846, ef það el' ekki þessi
skóli, og sama hefir vakað fyrir bæjarstjórninni, þegar hún bjú til
frumvarpið, eins og sjá má af ástæounum ,io 3. grein þe~s; þar er
gjört rá~ fyrir, að þessar tilætluðu tekjur skuli renna í bæjarsjó'binn,
og hann sÍúnn borga skélakostnaðínn, ao því leyti sem samsvaraði tekj-
um þessum; kemur nú ekki í sama stað niður, hvort bæjargjöldin ern
1ingaungu tekin í aukaútsvarinu eb þ;l meðfram Í þVÍ löbargjaldl,
sem verið er a~ tala nm að leggja þar samall víð ? eg held spinni
reglan verði eingu betri en hin. Hinum 6. komingkjörna þíngmannl
þótti ísj:Írvert, að leggja toll lÍ kálg:irl'a og hín, en eg held sama
nm stakkstæði og bæi. Framsögumaður fagnar yfir því, ilO fólkið
hafi fjiilgao her í bænum, en þó hafa ritgjöld líka hækkað og þab tals-
vert, SYO eg veit ekki, hvort vlnníngurlnn CI' eins mlklll og hann í-
myndar ser. Þa~ er ísjilrvert ab þýngja álögur, því þegar deiugt er
á nýjum sköttum, sem miinnum þykja ösanngjaruír, CI' hætt víð, að
duglegustu mennirnir fari; þYÍ víðar er ltfvænlegt en IIi)r, og þ()
verða slriðarnír helzt til a'ð Ma í luíng mn Reykjavík, og get eg ekki
fagnnð yfir Því, því cptast munu þeir lakari verða til al'! fara rir
sveítunnm híngað að sjóarsíðunni, yogna þess al'! þeir ern sízt færir
nm a~ vera vio búskapinn.

Arnljótur Ólafsson: ~fer "itcidt æskilegt, al'! bamaskdl.unélínu
yrM lokið, á'(',ur en þetta mál er ritkljað ; þVÍ ef það verður af rlÍoil'i,
að hann skuli komast á, þá verður ao leggja skatt á, og þá verður
nauðsyn á, a~ færa hann niður sem minnst verbur ; en ef það mill
fellur, þá getur þetta einnig fallið, og CI' þá einmitt astæða til al'!
fella það, og vil eg því snúa þYÍ til hins háttvirta forseta, hvort
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svo megi vera. Annars vil eg, fyrst eg stó~ upp 11 annað borð, leyfa
mer að spyrja hinn háttvirta 1. komíngkjörna þingmann, hvort eJN.-
bættismenn borgi fyrir möskurð og uppsátur? þeir Iara þó líka á
sjó, að minnsta kosti út í franska skíplð. Eg er ekki móti því, að

menn gjaldi af tómthúsum og ló~ sinni, en eg vil, að gjaldið se lagt
á með jöfnuði, og tómthúsmenn se eigi lritnir greiða skatt af þeim
atvinnuvegum, er bæjarbúar hafa eins og þeir, án þess nokkur skatt-
ur se lagður á þá í því skyni. Annars hefi eg eigi getað skilið af
ræðu hins háttvirta þíngmanns, að tómthúsmenn se lausir víð nein
þau gjöld, sem kaupstaðarbriar gjalda; hitt er annað mál, hvort þeir
se undanþegnir upperitursgjaldi því, sem goldíð er í öðrum veibl-
stöðum, en það kemur eigi svo þessu máli vlð,

Framsögumaður : Hinn 3. komingkjörni þingmaður talar um
gjald eptir efnum og ásigkomulagi. Mig furðar, að maður, sem hefir
verið í bæjarstjórninni, skuli fara því fram. t)a~ er þó n6g óánægja
með bæjargjöldin samt, þótt eigi se á bætt; einginn vill gjalda meira,
en hann þarf, og feingist sanngjarn skattur, vi] eg fyrir mitt leyti
kornast sem mest eg get hjá þessari niðurjöfnun.

Ásgeir Einarsson: Ætla það væri ekki betra, að hinn háttvlrtl
3. konúngkjörni þíngmaður geymdi ser rétt til breytfngaratkvæðls;
andinn var fagur í því, er hann talaði, og ræða hans sýndi það
ljóslegn, a'\) hún var laus víð alla eigingirni; breytíngaratkvæðl hans

kann að geta komið í gó~ar þarfir; eg óttast fyrir, að þetta fari
eins og vegabétafrumvarpið forðum, ef ekki er löglega að farið, að
menn komist í vandræði, á'ónr líkur. þaú er míkið frelsi, þar sem

menn sjálfir mega kjésa þá menn, sem leggja eiga gjaldið á; þá
verður niðurjöfnunin betri en skattur, þegar hann er fastákve'óinn;
því við níðurjöfnunlna verður haft tillit til efnahags og breyttra
krfngumstæðna,

Petur Petursson: Eg vii mæla með uppástúngu þíngmanns
Borgfirðínga. Eg vil ekki missa barnaskólann , og því ekki fella
frumvarpíð ; en þaú kynni þ6 að verða ofan á, ef eg tæki mer breyt-
íngaratkvæði í þli stefnu, sem þingmaður Strandasýslu hefir stúngið
upp á. En það má víst vil'! hjnlpa málinu með breytíngaratkvæðl
þíngmanns Borgfirðínga, og eins á þann hátt, sem hinn 1. koming-
kjörni þíngmaður hefir vikið á.

Þórðu1' Jónassen: Mer virðist af umræðunum, að afgreiðslan
af tömthúsunum ætli að verða of margbrotln, en það á ekki her
við; því óbrotnara og einfaldara fyrlrkomulagíð er, því betur ,í þao
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her víð, Eg ætla mer því ao geyma mer það breytínguratkvæðl víð
nefndaráliti'O, hvað tómthúsin snertir, að þau verðí látin einúngis
borga sanngjarnan löðartoll t. a. lll. 1 rd. til 2 rd. 48 sk. um árfð,
en se aú öðru leyti undanþegin allri afgreiðslu ar lóðum og kál-
görðum, sem þeim fylgir. þetta er óbrotnast, og kemur heim "io
það, sem viú geingst annarstaðar í þessu efni.

Forseti: þar e'O ekki taka fleiri til máls, álít eg undirbúníngs-
umræðu þessa máls lokið. En þar þíngmaður Borgflrðínga hefir
stúngi'O upp á, að fresta ályktarumræðu málsins, þangað til út seú
væri um afdrif barnaskóla málsins í þínginu, þll vil eg geta þess, að
þetta virðlet mer mjög veruleg breytíng á þíngsköpunum, og því,
sem hefir verið her venja á þíngi :1'0 undanförnu: að ályktarumræða
málanna geingi af á næsta fundi, eða öðrum, eptir aú undirbúníngs-
umræðunni væri lokíð ; eg þykist því ekki mega upp IImitt eindæmi
sinna þessari uppástúngu, og verð eg því, ef hinn heíðrabí þíng-
maður ekki vill hverfa frá henni, :1'0 bera hana undir atkvæði þíng-
manna.

Framsögumaðu'l': Nefndin í hinu málinu er ekki farin aú
hreífa viú því; hún hefir skobað það eins og allt annað mál, og
verð eg með öllu aú mótmæla frestuninni.

Vilhjálmur Finsen: Mer finnst öldúngis nauðsynlegt, ~ þetta
mál gángi á undan; því áður en menn geta af ráOiú um, hvort
barnaskóli skuli komast á, verða menn aú sjá, hvaðan fe ÍlÍist til
þess.

Forseti: Be hinn háttvirti konúngsfulltrúi ekki á móti þVÍ,
þar sem her á í hlut frumvarp fnl stjórninni, þá skal eg leita at-
kvæða um það,

Konúngsfulltrúi: Nei.
Var síðan uppástúnga þingmanns BorgfirNnga, um frestun á

ályktarumræou í témthústollamalínu, borin upp til atkvæða og hún
samþykkt með 15 atkvæðum móti 6.

Forseti: Dagskráin er að vísu ekki búin, en það er orðið á-
liMú og eg se eigi fært að halda leingur áfram í dag; mál þau,
sem eptir eru, koma á dagskrána til næsta fundar, og skal eg leyfa
mer að akveða hann til kl. 11 á morgun.

Fundi slitiú.
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19. júlí - tólfti fundur..
Allir á fundi. I)Íngbók frá síðusta fundi lesin og samþykkt.
Forseti gat þess, að hann hefbí feínglð tilkynníngu um, að í

nefnd þeirri, er kosin nr til a~ segja álit sitt Ulll betri stjórn hrist-
fiárjarða væri þíngmaðurlnn úr Norður-Múlasýslu valinn formaður,
og ail í nefndinni um ,,7wllehtuna(' væri formaður: þfngmaður Ráng-
vellínga, skrifari : þíngmaður Borgflrbínga.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá fyrst til inngangs-
uniræðu bænarskrá úr Mýrasýölu um það, að Straumfjörður verði
löggiltur uerzlunarstaður.

Ásgeir Einarsson: Eg vil leyfa mer ail spyrja forseta, hvort
hann ekkl vill taka það máliil fyrst fyrir, sem varð ei af lokið á dag-
skránni í gær, þar það nui ske gæti skeð, að það yrbí ail bíða apt-
ur til lllorguns, ef umræður um þau mál, sem :1 undan eru, yrði
l.íngar, með Því líka ail eg er óviss um, ail geta "eri'O allan þing-
tímann á þíngi, þar eg er haddur á fund í jnrðamatsnefudlnnl.

Forseti: Eg se einga astæbu til þess, ail breyta röð málanna
á dagskrrínni, en skal sjá til þess, ail öll þau mál verði rædd ídag,
sem á dagskr.inni standa. Ail öðru leyti se eg ekki, hvernig þíng-
Illenn verða kvaddir burt af þingfundum á nefndarfundi ; formenn
nefndanna verða að ákveða slíka fundi á þeim tíma, sem ekki koma
í b.iga víð aðalfundi þíngslns. Eg vona líka, ail þíngmenn verbí
eigi Idngorðír um þau málin, sem eru ,} dagskriínnl í dag.

Var bænarskraín síðan afhent Ilutníngsmannl, þingmanninum tÍr
Mýrasýslu, og las hann hana npp með leyfi forseta, svo látandi :

"Eins og hinu hefðraða Þingi er fullkunnugt, hefir undanfarna
æfi opt og leingi verið kauptún á Straumfirði her í sýslu , og sjás]
þar um ljósleg merki þess, hefir það fyr verið tekið fram, ail þar se
vel til kaupstaðar fallið, lnnsíglíng ekki laung ne hættuleg, höfn á-
gæt, og landtimegin ail mannbyggð og megun töluvert, er það og
ekki eíður ljést, hversu lángur og erfibur vegur fyrir meginhluta sýslu
þessarar er til kaupstaða, sjóvegur lángnr og skerjóttur vestan af
Mýrum til Reykjavíkur, og skipakostur lítill móti þeim nauðsynjum,
sem flytjast þurfa; ti hinn bóginn er lángur og víða torfær og nær
þVÍ ófær vegur til smákaupstaða í Snæfellsnessýslu og þeir þá flestir
opt lítt byrgir og eigi göbír viðskiptis. Að sönnu hefir, þannig .sem
menn vita, leyfú verið siglíug og vöruflutníngar á Straumijörð fl',i
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Reykjavíkur og Búðakaupmönnum, en þetta hefir "eri~ mörgum vand-
kvæðum bundið og harbla stopult, en þó næsta gagnlegt þau :ír,
sem slíku hefir orðíð vm koruíð, en stundum hafa brugðist vilyrði
kaupmanna, eða endíngin orðið of sein og þá líka ónóg, svo ferðir
hefir þurft að gera, suður helzt, og taka þær þó opt mjög lángan
tíma, eins og aðrar híngar sjéferðír, en skipakostur lítill orðinn her
við Mýrar, móts vit aukinn félksfjölda og nauðsynjar, einkum af
trj.ívíð, sem á seinni tíðum er miklu meir keyptur en fyr, því a\l-

víðast er nti farið að húsa Iangtum betur bæi og peningshús, en
fyrir mannsnldrí síðan.

Af þessum ástæðum og fleirum, sem okkar undlrskrifaðra heíbr-
aba og ötrauða fulltrúa eru kunnugur, leyfum ver oss að beiðast
þess, að Straumfjörður verði löggiltur verzlunarstaður, með sömu
réttludnm og önnur kauptún fyrir fasta verzlunarmenn ; biðjum "er
veinefndan fulltrúa vorn og hvern annan frj.ilslyndan þíngmann, sem
til vill verða, að styrkja þetta vort nauðsynjamalefnt og gera það,
eptir astæöum, að eigin ósk sinni, sem miðandi til heilla fyrir þann
hluta þjóðarlnnar, sem það nánast snertir, einkum þar þat, eptir
sjón vorri, ekki getur rlðíð í bága vit hagsmuni annara þjóðhluta
vorra.

Mýrasýslu vestan Lángá og Hnappadalssýslu, í maí og júní 181\9.

(102 nöfn).

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : þessi bænarskrá er nndirskríf-
uð af 102 nöfnum; htín er gagnort og greinileg og eg held það se
hvert orð satt og rétt í henni. Eímingts þyklr mer það skaði, a~

hún kom svona seint, en ekki hefi eg tafið fyrir henni, Því eg fðkk
hana fyrst í gærmorgun, og afhenti hana strax forseta, svo a~ kalla,
áður eg hafbi lesið hana sjálfur. Nú er liðið á þíngtímann, en búi~
a'ð hlaða á það svo miklum störfum, sem ekki sest fyrir að það geti
afkastað, svo eg býst nú þess vegna ,-i~ mótmælum, að malefni
þessu verði aukið á það með nýrri nefndarsetníngu, en samslags mál,
sem þetta hefði vel getað heyrt undir, nefnilega málið, að fá lög-
giltan verslunarstað ,i Skeljavík, er nri kornið svo lángt, að nefnd-
aralítíð er fullgjört og m,íli~ kornið á dagskrana, og skal ræðast til
undirbúníngs í dag; annars hefði eg stúnglö upp á því, a~ máli
þessu væri vísað til þeirrar nefndar, og nefndin aukin af 2 kunn-
ugum mönnum, sem gæti upplýst og tekið fram ástæðurnar fyrir
ab biðja um löggildíngu Straumfjarðar. og vil eg benda á fulltrúann
fyrir Snæfellsnessýslu. Annar:5 er nú malefni þetta her á~ur upp-
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lýst á þíngí, og það sjá allir, þar sem 3 sýslur, Borgarfjarðar-, Mýra-
og Hnappadals, eru hreint kaupninslausar, hvort það er án orsaka,
þó bebið se um einn stað í miðri bugtinni löggiltan. Heíðí það mí
ekki verið á móti göðrí reglu og þingsköpum, ao stínga upp á því,
að undlrbúníngsumræðunní um Skeljavíkumuíllð yrði frestað , og
máli þessu yrði vísað til þeirrar nefndar, svo Mn tæki þa~ með til
yfirvegunar svo sem 1 dag, þá skyldi eg hafa stdngið npp á því til
vara, ef hitt verður fellt, að setja nýja nefnd. Í öllu falli verð eg
að mæla með bænarskrá þessari og óska eptir, að nefnd verði kosin
í málið, en til vara, ef það fellur, að því verði Yísa~ til nefndarinnar
um Skeljavíkur-Iöggildíngu, sem er samslags mál.

H. Kr. Friðriksson: Eg vil leyfa mer að spyrja þíngmann
Mýramanna að því, hvort hann ekki viti neitt til þess, a~ von se á
bænarskrá um það, að Brakarpollur verði löggiltur verzlunarstaður,
því að ef SYO væri, að bænarskrá kæmi um löggildíngu Brakarpolls,
þli væri bezt að fresta nefndarkosníngunni, ef þingmenn skyldi vilja.
kjósa serstaka nefnd í þetta mál, og shi þá baðum bænarsknínum
saman.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg víl svara hinum heibráða
þíngmanni Reykjavíkur því, að það hafa eingar bænarskrár um brák-
arpoll komið í ár, og mun varla þínginu verða ofþýngt með því
málefni í þetta sinn, end~ er ekki víst, hvað þau málefni um Brák-
arpoll og Srraumfjörð ætti skylt saman, þegar litið er til hagsmuna
kjördæmis þíngmannsins.

Ásgeir Einarsson: Eg "eit ei til, að þa~ se leyfilegt að fresta
máli SYO leingi, og veit eg ekkert dæmi til, að það hafi skeð fyr
her á þíngi. Nefndin er líka búin að íhuga þetta mál, og var búin
með það á fimmtudaginn var, og er orðið nokkuð langt síðan, og
því évlðurkværnllegrn finnst mer að gefa þessari nppástúngu þíng-
manns Mýramanna gaum áður,

Jón Hjaltalín: Mer sýnist þessi meðferð málsins ekki geta átt
ser stað, því ef þannig má fara með eina nefnd, þá má líka fara
svona með allar, og hver verður endirinn á því?

Páll Melsteð: Eg vil mæla fram með serstakri- nefnd í þessu
máli.

Arnljótur Ólafsson: Ef serstök nefnd yrði valin, væri eg til
með ao koma fram með uppástúngu um það, a~ Krossvík yrðí lög-
giltur verzlunarstaður, Því kjósendur mínir bá~u mig um það, en eg
tók daut1ega undir það.
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Forseti: Hinn heiðraði þíngmaður verður a~ af raða það víð sjálf-

an sig, hvort hann "ill koma fram með þessa uppástúngu eður ekki.
Arnljótur Ólafsson: J,í; en eg vildi geta þessa einúngis vegna

þess, að eg af þessari ástæðu vil, 11.0 kosin se serstök nefnd í þetta
mál.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : þar sem hinn hattvírt! þíng-
maður Borgfirbínga gjörir halívegis rá~ fyrir, að bæta við uppástúngu
nm, að löggilt verbí Krossrík til verzhtnarstabar, þ/í vil eg geta
þess, að eg hefi éskað eptir, að nefnd verðí sett i málinn um Straum-
fjör~, og ef það verður samþykkt, þá á þingmaðurinn kost á nægum
tíma til a~ koma með nýja uppástúngu um Krossvík, og koma því
máli til þeirrar nefndar.

Guðmundur Brandsson: Þegar verslunarlögin voru búin til,
var svo til ætlazt, að útlendum þjóðum skyldi leyft a~ sigla til allra
verzlunarstaða, en innlendum kaupmönnum þar að auk að senda skip
sín inn á vikur og yoga bæði til flutninga og verslunar ,í allri þarfa-
vöru ; þá þótti þetta nóg, en nú vilja menn fara leingra; vera kann,
að kaupmenn hafi ei verið eins árvakrir með slíka flutninga og menn
hefði óskað, en þeir hafa líklega ekki verið færir að flytja IÍr vsrzlun-
arstöbunum meira en þeir hafa gjört. Þegar menn kvarta yfir vöru-
skorti í sjálfum kaupstöðunum. hver von er þá á, að lausakaupmenn
sæki heldur inn á ýmsar víkur hfngað og þangað kringum landið
en til aðalkaupstaðanna, hvar þeir geta selt vörur sínar allar, eða
eru nokkur dæmi þess, að Iausakaupmenn fari frá verzlunarstöðun-
um við svo búíð og sigli með vörur sínar dseldar heim aptur? H vað
nú Straumfjörð snertir, þá er það alkunnugt, að innsiglíngin er þar

nokkuð hæpin, og ef hann yrði löggiltur verslunarstaður, finnst mer
fullt eins mikil ,ístæ'ða til þess, a~ Voga vík yrði það líka, því þar

er miklu betri höfn, og betri en í Keflavík, og hafa skip opt hleypt
þar inn, er þau hafa verið í háska, og gæti a~ því orðíð miklir
hagsmunir fyrir Strandarhrepp, þegar fljótt er á þetta lltíb ; en eg
óska þess samt ekki í þetta sinn, því þegar kaupstaðir ekki eru því
leíngra i burtu, er það mjög hægt fyrir bændur a~ hafa fulltrúa í
kaupstöðunum, til að semja fyrir sig vi~ lausakaupmennina, og get
eg því ei mælt með nefnd í þessu máli, því vöruskorturinn sýnir, að
það mundi koma a~ eingu haldi, og a'ð það er ekki til þess að bæta
verzlunarlögín, að leyfa lausakaupmönnum nú þegar inn á allar víkur
og voga í kringum landið.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli ; þar sem hinn heiðraði þíng-
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maður Gullbringusýslu sagðl, a~ vörur hefði geingið upp og ekki
verið fluttar óseldar frá landinu af Iausakaupmönnum, þó ekki væri
fleiri kauptún en væri, þá vil eg segja, a~ sveitamenn hafa ekkl ætíð
getað notið þeirra kaupa; sjálfir fastskaupmenn eða borgarar hafa
opt keypt vöruslompa af lausakaupmönnum, með einhverju verði,
heldur en þeir yrðí a'ð flytja það í burtu aptur, en aptur hafa sveita-
menn mátt sækja þá vöru hina Iaungu leið til kaupstaðanna ii haust-
um og vetrum og sæta þeim kaupum og kjörum, sem kaupmenn hafa
sett, eins og vant er; annars furðar mig, ao þessi þíngruaður skuli
vera á móti kaupstabafjölgun mína, þar mig minnir, að hann áður
fyrrum beiddi fastlega um kauphín á Vognvík; var þ6 nokkur munur
á því, þar sem 1 bæjarleið er í kaupstaðinn Keflavík, ellegar þar

sem tala'ð er um a~ fá 1 kauptún fyrir 3 sýslur, sem eru kau pstab-

arlausar.
Guðmundur Brandsson: Eg vil Ieiðrðtta þa~, sem þfngmaður

Mýramanna sagðí um Vogavík. Pegar eg fór því fram 1849, að inn-
siglíng yrbí leyfð á Vogavík, þ;í voru nýju verzlunarlögín enn þá ekki

komin út, og eg bað elnringis um innsiglíngu fyrir danska lausakaup-
menn; þá var ekki fastakaupmönnum leyft a'ð flytja nema þær vörur,
sem bændur höf'ðu at,nr pantað hjá þeim, því síður að þeir mætti

verzla þar, þá heit eg, að dráttur gæti orM'ð á því, að verzlunln yrðl
gefin laus, og hugsabí svo, að lítið væri betra en ekkert, ef þetta

feingist. En þar sem hann sagðl, að þegar kaupmenn keypti af
Iausakaupmönnurn vörur þeirra, þá hefði þeir einir haginn af því;
eg held, a'ð landsmenn hafi hann líka, þar sem bændur einmitt þess
vegna geta Ieíngíð nauðsynjar sínar hjá kaupmönnum, má ske reynd-
ar nokkuð dýrari, en þeir hara sjálfir keypt, og sýníst mer, a~ menn
ekki þurfi að öfunda kaupmenn af því, þó þeir W dálíti'b fyrir starfa
sinn, því það er eðlilegt,

Páll Sigurðsson,' Þegar menn líta í kríngum Faxaflóa, þá ser
maður, ao 2 kaupstaðir eru fyrir sunnan Reykjavík, og að það þyí
ei er þörf ao fjölga kaupstöðum þann veginn; en hinn veginn, frá
Reykjavík og vestur ac Bnæfell-jökll, sem er þó mjög lángur vegur,
er einginn kaupstaður, og er ekki óeNilegt, að þar væri einn kaup-
staður. Hafnarfjörður og Keflavík hafa ekki heldur kyrkt verzlun-
ina í Reykjavík, heldur fremur komið til vegar verzlunarkappl, og
eins gæti verslunarstaður í Mýrasýslu orðið til ao örfa þetta verzlun-
nrkapp og orðið þannig til g6'ðs fyrir sveitirnar, með því að örbug-
leikar þeir, sem allir kvarta yfir, mundi þá hverfa, og Reykvíkínga
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mundi það örfa, til ao nota vel flutníngaleyfið á Krossvík og Brak-

arpoll, og þannig gjöra meira líf í verzlunina, og þykir mer því mál
þetta þess vert, ao nefnd se í þáo kosin.

Guðmundur Brandsson: Eg held, ao malshatturínn: "ýmoir
eiga högg í annars garði", eigi her víð, því kaupmenn í Reykjavík
hafa sent skip sín vestur ii Ísatjörð og norður á Borðeyri og aptur
kaupmenn á Búðum sent sfn skip til Hafnarfjarðar og má ske í
fleiri staði, og skernmt hvor fyrir öðrum með því að hækka upp yero-
ið á vörunum; en hagnaðurinn af þessari kappverzlun þeirra hefir
lent, víst ao nokkru leyti, hjá þeim, sem við þii hafa verzlað,

Jón Sig'L(rðsson fd Tandraseli : þó að flutníngaleyfi kaupmanna
standi bæðl til Borgarfjarðar og Vogavíkur, þá er s.í munurinn, að
þa!'! hafa brugðizt flutningar þeirra á Mýrar og Borgarfjörð, en ekki
á Vogavík, þess vegna þurfa Strandarmenn ekki að kvarta, sem J\fýra-
menn verða að kvarta í þessu efni.

Forseti: þar ekki taka fleiri til máls, álít eg ínngtíngsumræðu
þessa máls lokið.

Var þá leitað atkvæða um það, hvort serstaka nefnd skyldi
kjósa í þetta mál, og var því hrundið með 16 atkv. gegn 7.

Forseti: Flutníngsmaður hefir þar að auki og jafnframt string-
io upp ll, a!'! bænarskrannt yrOi vísað til nefndarinnar í Skeljavíkur-
málinu, og að undlrbúníngsnmræðu þessa máls því verði Irestað ;
þetta er nú reyndar ekki samkvæmt þíngsköpum vorum, en eins og
þíngíð í gær leyfði ser ao fresta ályktarumræðu nefndaráliteins um
tómthús og óbyggðar léöír í Reykjavfk, eins álít eg að þínglð hafi
það á sínu valdi, að fresta undlrbriníngsumræðu þessa máls, og skal
eg því láta þenna minn af uppástúngu flutntngsmannsíns gánga til
atkvæða,

Konúngsfulltrúi: þó þínglð fyrir skömmu fellist á, að fresta
málinu um skatta á tómthús, m. m., þangað til undirbúníngsumræða
í barnaskólamálinu væri Min, þá gat eg ekki sðð, að neitt ólöglegt
væri þar í, og þess vegna var eg því ekki mótfallinn, og það því
síður, sem þessi málefni eru svo náskyld, að það eina hlýtur að falla
með því öðru. þar á móti get eg ei annað seð, en það se mót-
stæðilegt gó!'!ri reglu og viðtekinni síðvenju. að vísa uppástúngunni
um Straumfjörð til nefndar þeirrar; sem búin er ao semja nefndar-
álit, senda þao þínginu, og þannig afljiika sínu ætlunarverki. Eg
fæ eigi betur seð, en slík nefnd geti með fullum rétti vísao þvílíku
máli frá Ser.
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Forseti: Eg er Ii sama máli og hinn háttvirti konúngsfulltrúi,
og þykist líka vita, að þíngib muni verða á sama máli, þó þetta
verðl láti~ ganga til atkvæða,

Jón Sigurðsson fni Kan pmannahöín : Er mál þetta ekki svo
einfalt, a'O megi bera það upp sem breytíngaratkvæðl vlð Skeljavík-
urmálib? mer sýnist það vera mönnum svo kunnugt, að varla þurfi
annað en segja já eða nei; mer sýnist mikið tala með Straumfirði j

hann hefir verið einu sinni útse'bur til aðalverzlunarstaðar, og þar hefir
líka verið verslun um tíma, og hætti vegna einhverra kringumstæðna;
á seinni tímum hafa komið fram aptur og aptur óskir um, að þar
yrði sett verzlun. þó máli'ð se borið upp sem breytíngaratkvæði,
Iíbur það ekkert "i'ð það, en getur með þessum hætti feinglð fram-

gáng.
Konúngsfulltrúi: Eg er einnig þeirrar meiníngar, að málinu

megi bjarga á þann hátt, er hinn heiðraði þíngmaður Ísfirðínga mí

benti til. Eg skal einnig bæta því við, að eg sem amtmaður í
Vesturamtinu hefi ætfð verið þeirrar meiníngar, að kaupverzlun ætti
að leyfast á Straumflrðl, á sama hátt og hún nú er leyfð á Borðeyri.

Ásgeir Einarsson: Eg,'il a~ eins leyfa mer að spyrja að því,
hvort það er löglegt, að uppástúnga sú eða bænarskrá, er einu sinni
er felld, komi aptur fyrir á sama þíngi sem breytíngaratkvæðí.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Þa~ er neitað sérstakri
nefnd í málinu, en ekki því, að Straumfjörour megi vera verzlunar-

staður.
Forseti: Uppástúngan um serstaka nefnd er felld, en ekki hin

uppástúngan flutníngsmanns, að málinu se vísað til nefndarinnar
í Skeljavílrunnálinu, en eg vero a'ð vera á sama máli og hinn hátt-
virti konúngsfulltrúi og þíngmaður Ísfirðinga, að ef sá vegur stæði
opinn, sem þeir benda á, þá væri málinu með þvi betur borgið, en
hinni annari uppastúngu flutníngsmannsins, og vil eg því spyrja
hann, hvort hann ekki vill falla .frá henni.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg virti það svo, að það væri
vegna þeirra miklu starfa, sem þíngfð væri orðið undírorpíð, sem
það felldi þetta málefni frá nefndarsetningu í þetta sinn, en ekki
vegna þess, að þinginu þætti ekki malefnið gilt og gott, en það var
ekki búið að fella málið alveg, því mín varauppástúnga, að vísa því
til nefndar, er enn ekki fallin.

Forseti: Eg vil biðja þingmanninn að svara þeirri spurníngu,
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hvort hann viII falla frá síðara hluta uppástúngu sinnar með þessum
fyrirvara.

Jón Sigurðsson frá TandraseIi: Jú, eg vildi gjarna koma ræðu
minni a~ þVÍ, a~ þar eð hinn háttvirti fulltrúi Ísflrðínga hefir bent
á, að vel mætti koma málefni þessu fram sem breytíngaratkvæðl
víð Skeljavíkurmallð, og líka hefir hinn hæstvirti konúngs(ulltrúi
gjört svo vel, ab styðja það með áliti sínu, þá gjöri eg mig allt eins
anægban með það, og falla þá. burt atkvæðin um varauppástúnguna
að vísa því til nefndar.

Forseti: Eg álít þá rruilið útrætt; og kemur þar næst, sam-
kvæmt dagskránni, til inngringaumræðu uppástringa frá þíngmanni
Rángvellfnga um endurreisn (allinna á~auðarkúgilda á kirkjujörð-
um og opinberum eignum.

Var uppástúngan þá afhent flutníngamannl hennar, þíngrnanni
Rángvellfnga, er las hana upp með leyfi forseta, svo látandi :

"Á hinu síðasta alþíngi 1857 var borin fram uppástúnga, sem
fór því fram, að þíngi~ þá segði álit sitt um, hver ráðstöfun mundi
bezt víð eiga um asauðarkrigíldl Í landinu, einkum opinberra eigna,
þar sem sauðfð kynni að falla sökum fjárklábans. Þíngi~ hafði að
"fsu kosið nefnd Í málið, og hún kom fram með álit sitt, sem stend-
ur á 1035-39 bls. þíngtíðindanna 1857, en sökum naumleika tím-
ans varð mál það ekki rætt til lykta. Vegna þess að nú er það
fram komið allvíða í Suburamtínu, sem Í ofannefndri uppástúngu
var búizt víð, að sauðpeníngur er sumstaðar gjörfaIlinn, og Í öllum
þeim sýslum Suðuramtsíns, sem kláðasýkin hefir dunið yfir, svo fátt
orðið eptir, að leiguliðar eiga ekki, ef til vill, fyrir kúgildunum, og
með þessu móti er mí enn meir a~ almenníngi sorfið en 1857, og
þó hvað mest að þeim, sem búa á opinberum eignum, kírkjuelgn-
um, oi s. frv., því prívat landsdrottnar hafa mjög margir teki~ við
asauðarkrigtldum sínum, og gefi~ eptir Ieígnagjaldlð a~ meira eða
minna, meðan vandræði þessi stæðl yfir, og þannig sjálfir tekið tölu-
verðan þátt í eignatapi því, er þessi landplága er og verður vald-
andi, Í felagi með lelguliðum sínum; þar á móti hafa prestar á opin-
berum eignum ekki seð Ser fært a~ semja vlð kirkjulandseta sína,
og þegar álita stíptsyflrvaldanna hefir verill leitað í þessa stefnu,
hafa þau, eins og eðlilegt er, samkvæmt stöðu þeirra, all því eg
framast til þekki, ekki getað gefill annað svar, en all öll ábyrgll kú-
glldanna, viðhald þeirra, eptirgjald og endurreisn, þar sem þau væri
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fallin, yrði að hvíla lí leiguliðum kirkjujarða. Eg hefi ao YÍ:m heyrt,
a'ð stlptsyfirvðldin hafi leitað úrlausnar hj,í stjórninni í þessu m.ill,
en hafi ekki endilegt svar feingi'ð aptur ; það ma nú öllum liggja
ljést fyrir, a'O með þessu móti verða þær opinberu jarðir fyrst látnar
í ey'bi af leígullðum, þegar þeir verða svo miklu harðara líti, sem ii
þeim biia, en hinir, sem eru lelgullðar einstakra manna, og þess "egna
vírðlst mer það brýn þjóðnauðsyn, a'O bera þetta mál enn ,1 ný lindir
híð heiðraða alþíngi. Og vil eg leyfa mer að stínga upp .i : að það

taki þetta mál til lögskipabrar meðferðar og riti konúngi VOrulll
bænarskr-i þess innlhalds :

Að hann vildi með lögwnI fyrirs7iipa, að umsjónarmenn
þeirra opinberu eigna (7drkjueigna) verði skyldir til, að
endurreisa þau föllnu ærkúgildi, og kirkjujarðaleiguliða1'
fái uppgjöf' hálfrar leigu af þeim, þar til þau eru aptur
inn sett, svo að kÍ1'kjl1jarða ábúendur ek7.:i sæti stærri
kúgun, en leiguliðar einstakra manna.

Reykjavík, 16. júlí 1850.

Páll Sigurðsson('.
Páll Sigurðsson: Eg þarf ekki a'ð vera Iángorbur um þetta

mál, þar það er þíngmönnum kunnugt, af því það var rætt her <i
þínginu í hitt i'ð fyrra, en nú eru vandræðin orðin meiri en þá, þar
sem sauðfé má nú heita fallíb í abalsýslunum; og eru þeir ver komn-

ir, sem búa á klrkjujörðuei eða opinberum eignum, en aðrir leigu-
liðar, því einstakir jarbelgendur hafa samið við lelguliða sína og tekíð
kúgildin heim til dn, þegar feo fór að falla fyrir sýki þessari. þar
á móti hafa stlptsyfírvöldin e'Oa prestar ekki teld'ð heim til sín 1,,1-

gildi hinna opinberu eigna og hafa má ske ekki getað það upp á sína
ábyrgð, þar þeir standa undir æðri stjórn, stlptsyflrvöldunum. Þegar
Eyjafjallajökull gaus, 1821, voru kúgildln tekin heim, víst af Holts-
kirkjujörðum undir Eyjafjöllum, því það nr mer kunnugt, og mig
minnir svo væri gjört á öllum klrkjujörðum þar, og voru leíguliðar
þessir lausir við abyrgblna; svo voru þau sett sm.ím saman inn apt-
ur, eptir að plága þessi var afstaðin, og hefir þetta þ,i víst verið
allt gjört eptir r.iði þá verandi stíptsyfirvalda. Nú hafa kúgildin
sumstaðar fallíð af sjálfu ser, þar sem menn hafa orðíð að skera
allt niður vegna sýkinnar, og veit eg eina lðnsjörð, hvur fe'ð varð svo
yfirkomið af klaðanum, a'ð menn urðu að skera allt níður og kú-
gildin líka fyrir augunum lÍ sjálfum dýralækni Hansteen, sem ekkert
gat að gjört, því þegar hann raðlagði bóndanum a'ð hætta a~ skera
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og reyna sem öflugast lækningar, og sagðí honum sjálfur fyrir, en

fyrir það maðurinn hlýddi og hætti að skera, og fór a~ reyna að
lækna það eptir var, eptir fyrirsögn dýralæknis, þá varð útfallib, að
sýkin heit áfram mjög geyst, og fe það, er eptir var, hrundi niður
og varð a~ eingu, en maðurinn tók í heimgjöld mikinn kostnað og
varð svo heylaus fyrir bragbíð ; og hefi eg heyrt sagt, a'/) líkt hafi
gelngið til á Reyni í Borgarflrðí í víðurvíst sjálf., læknisins, og að
þetta hafi korníð til máls, og sýslumaður hafi dæmt víðkomanda leigu-
líða sýknan saka fyrir abyrgð kúgildanna og furðar mig, að stlptsyfir-
völdin ekki hafa. skotlð dómi þessum undir úrslit landsyflrrðttaríns,
eptir því áliti þeirra, sem kunnugt er orðið. Eptir því sem reynsl-
an hefir sýnt nú í 4 ár, þá lítur út fyrir, að lángan tíma þyrfti til
a~ útrýma sýki þessari algjörlega með lækníngum; þá verða búend-
urnir á kirkjujörðunum í R1ÍngárvaIlasýslu og Árnessýslu og öllum
þessum klaðasýslum, hvar kindur ern mjög fáar og ekki utan til
byrða, þegar sjúkar eru, ef þeir eiga a'6 standa abyrgð fyrir kúgild-
unum, þeir fyrstu, sem flosna upp og verða þá jarðimar a~ leggj-
ast í eyðí ; og svo a'6 þetta ekki verðí, vil eg að nefnd se sett í
þetta mál.

Jón Petursson: Eg vil leyfa mer að spyrja flutníngsmanninn,
hvað hann meinar með því, a~ umsjónarmennirnir eigi a~ reisa kú-
gildin á lénsklrkjnjörðunum, hvort hann meinar með því stíptsyfir-
"öldin eða prestana. Ef það er meiníngin, að prestarnir skuli gjiira
það, og það er víst meiníng hans, þá hefbí mer virzt nær fyrir hann,
fyrst hann eigi álítur, að lelgulíðlnn eigi a~ reisa aptur Yi~ kriglldin,
að hann hefði haft bænarskrá sína yfirgripsmeiri og fari~ fram á það,
a'6 eigendurnir skyldu reisa kúgildin sjálfir, það hefði þó verið sann-
gjarnara, en a~ beiðast þess, að prestarnir skuli gjöra það á kirkju-
jörðum sínum, sem að eins hafa þessar jarðir að láni. Lelgulíðarnir

geta að nokkru leyti sagzt hafa jarðir sínar eins að láni, eins og
prestarnir kírkjujarðírnar, svo að mer sýnist bænarskráin af þeim á-
stæðum, sem eg þegar hefi nefnt, ekki SYO sanngjörn í þessum kafla,
a~ eg geti verið með því, að nefnd se sett í þetta mál. Hvað seinni
kaflann snertir, að leiguliðar fái uppgjöf á hálfum leigunum, þá er
honum eins varið og fyrri kaflanum í því, að menn mega ekki biðja
um ný lög, er skeri úr, hvernig fara skuli millum jarðarelgenda eð-
ur presta og leígulíða, þar sem kúgildin eru fallin; því þar sem
þetta er, þá eru kúgiIdin fallin undir þeim lögum, sem nú gilda, og
þau mál, sem þar út af rísa, eiga Því að dæmast eptir þeim; það
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hefbi verill reyuauda fyrir upp.ístúngunumn, all biðja UIlI llig, er :l-
kva-ðl, ao þegar kiig iidi her eptir falla í harbærum hj,í leigullbum,
skul i eigendur reisa þau aptur við, og aa leiguliðar meðan eigi þurfi
gjalda nCIII11luilfar leigur ; cn með því hann nú ekki hefir farið
þC3::iU ~iílot, er eg mótfallinn nefnd í þessu máli.

Páll Sigurðsson: bill hefir opt verill tekið fram, all þó nefnd
su sett til all yfirvega einhverja upp.istúngu, þ,í er nefndin ekki bund-
in ,iarao, að taka nppástúnguna bókstaílega, heldur hefir hún fríar
hendur, og neðst í upp.ístringunni stendur aðalatriðlð, aa lelgullðar
kirkjujarðanna ekki búi víð ve ni kjör, cu leigullðnr elnst.ikrn manna,
og el' þetta ekki úsaungjarnt ? Ekki ætlaðist eg til, aa nmtmenu og
prestar upp ii eigin býti reisi ,io krigildin, heldur <Ill stjórnin hlut-
aoi~t svo til, :\0 þessar jareir lflgci"t ci fyr í eyði, eu jarðir ein-
stakra manna. l'ctta var mín ætlun, og hefir nefndin frjálsar hend-
ur, að laga miö silt l')ltil' þessum bendíngum, og þarf ei all binda
sig vill upp.ístunguna lnikstnflega.

Forseti : i'ar ekki taka fleiri til m.íls, ,Wt eg lnng.ingsum-
ræðunni lokið.

Da\) [orseti þá þíngnrenn all greiða atkvæðl nm það, hvort nefnd
skyldi kjósa eður ci, og "ar nefnd samþykkt með 16 atkv. gcgn ll.

Var þá stringíð upp lÍ 3 manna nefnd, þa\') samþykkt; geinglll
til kosningar og hlutu þessir Hest atkvæðí :

Páll Sigurðsson 1nath.
II. G. Thordersen. 15
Jón Péturseon 10

Var upp.ísningan sfóan afhent þíugmanni Rángyellínga, er hafðl
hlotið flest atkvæði.

Eorseti : Samkvæmt dugskr.inul koma þ:i til inngangsumræðu
2 bænurskrar, önnur fd ÞínghöJOafundi um stjórn her á landi og
sambandsstjórnina við Danmörku, og hill Ini Kollabúðarfundi UIII
sama efni og um pjóð(und.

Var fyrri bænarskráin þá afhent ílutuíngsmannl hennar, þíng-
manni Nor'Cur-Mlílasý:;lu.

Halldór Jónsson: Bænarskr.í þessi er samin, <iður en menn
her á landi vissu nokkuð um, hvemig hans luítlgn konúngurinn hefði
tekið undir bænarskr-i þá UIlI sama efni, el' þfnglö sendi honum 1857.
Bænarskraín er Þ\Í ritull til vara, ef neitandi svar skyldi koma.
Nú hefir þínglð, í hinni konúnglegu anglysíngu, feíngið þetta svar,
að víSll. neitandi, sem stendur, en þó sameinað allramildasta fyrir-
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heiti II III , a~ mrilið muni verða til lykta leitt svo fljótt sem kríng-
umsræður leyfi og ú þann haganlegasta hátt, sem verða megi. En
þó menn þannig geti haft hina beztu von um fljót og góð úrslit
þess, finnst mer þínglnu beri að taka til greina þá tvo votta, sem
það enn á ný hefir feingið nm þann áhuga, sem þjóðin hefir ,i þessu
máli, er hana varðar svo mikils, og a'ð ekki geti verið ötllhlýðllegt,
að þtnglð enn á ný sendi hans hátign allraþegnsamlegasta bænarskrá
her að hitandi.

Forseti: Fyrst eingír taka t.il máls ne biðja um orðlð, álít eg
Inngangsumræðu þessa máls loki!'>.

Leitabí forseti ÞVÍ næst atkvæða þíngmanna um það, hvort nefnd
skyldi kjósa í málið, og var nefnd samþykkt með 22 atkvæðum
gegn 1.

Var þá bæði stúngi'ð upp á 5 manna nefnd og 3 manna nefnd;
var 5 manna nefnd samþykkt með 18 atkv. gegn 4.

Sí'ðan var geinglð til nefndarkosníngar og hlutu þessir flest
atkvæði:

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn 23 atkv.
Arnljótur 6lafsson 17
Gísli Brynjúlfsson 13
Halldór Jónsson 12
Sveinn Sktílason I 0

Voru bænarskrárnar síðan afhentar þíngmanni Ísfírðínga, er hafbí
hlotið flest atkvæði.

Forseti: þar næst kemur samkvæmt dagskránni til undirbtin-
fngsumræðu nefndaralitið í málinu, um að Ske7javík við Steingrí11ls-
fjörð 'verði löggilt til verzlunarstaðar; framsögumaður er formao-
ur nefndarinnar, þfngmaðurínn úr Strandasýslu.

Málið afhent [ramsoqusnanni:
Ásgeir Einarsson: það verður að lesa það, þó lángt sð.
Var síðan nefndarrilitið lesið upp, svo l.ítanda :

J}Hi~ hefðraða alþíngi hefir falið okkur, sem ritum her undir
nöfn vor, til meðferðar og athuga, bænarskrá frá Strandasýslu og
suðurhluta Barðastrandarsýslu, sem biður um, að Skeljaví1c við Stein-
grímsfjörð í Strandasýslu verði löggiltur uerzlunaretaður, og leyf-
um ver oss í fám orðum að skýra hér frá ástæðum þeim, er oss
virðist bænin styðjast við og mæli fram mel) henni.
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Ástæ~urnar eru:
1. Innsíglfng ,í Skeljavík er nímgdð og hættulaus, og höfnin

þar trygg og rúm.
2. Skeljavík liggur hið haganlegasta víð verslun, ekki einúngis

í Strandasýslu sjálfri, þar hún er nálægt mlðbíkí sýslunnar,
er öll liggu r strandleingis með Sjl) fram, heldur og fyrir
allan suðurhluta Barðastrandar og nokkurn hluta Dalasýslu,
og viljum ver skýra þetta betur.

Sveitir þær, sem liggja að og Ym Stelngrfmsfjörð eru: Nessvelt.
Stabarsvelt, Túngusvelt og nokkur hluti Bitrusseitar ; eiga þær allar
örskammt að fara til Skeljavíkur, sveitirnar í Barðastrandarsýslu eru:
Geíradalssveít, Reykhólasveit og Gufudalssvelt, og er IÍr þeim ekki
lcingri vegur á Skeljavík, en einn lestaaf'angl, og hann stuttur fyrir
þá, er næstir Ma; úr Saurbæjarsvelt í Dalasýslu er og lftíð eitt leingra.

þat'> er vafalaust, að meiri hluti sveita þessara mundi helzt og
mest sækja verslun a Skeljavík, væri hún þar fyrir, og þarf því ekki
að kvíða, að verslun þrífist þar ekki; þat'> sýndi sig og bezt, að undir
eins og opið brðf frá 19. maí 1854 gaf verzlunarleyfið, fóru innbúar
sveita þessara að biðja kaupmenn a~ koma þángat'>, og varð þar
þegar talsverð allsókn all þremur skipum, sem komu þángað í einu.

Hvað því viðvfkur, að kauptrinið Reykjarfjörður, sem leingi hefir
verið í Strandasýslu, mætti, sem fyrri, nægja þar til verslunar, þá
er ekki því máli al'! svara j hann hefir í raun rettri aldrei nægt þar,
en nú þó hvað sízt, hann liggur enn, eins og hann hefir legið, mjög
óhaganlega fyrir alla sýslubúa, nema einringls Árnessókll og nokkurn

hluta Kaldaðarneshrepps, og er það ekki skemmri vegur en 6 vikur
sjávar, sem hinar sveitirnar í sýslunni eiga þangað að sækja, og
landlelðín all sínu leyti ekki skemmri ne betri, því yfir Trékyllísheíbí
er þar a~ fara, sem opt er ill fær, og ástundum ófær. En nú má
spyrja, því verzlunarstaðurinn í sýslunni hafi öndverðlega verið sett-
UI' á svo éhngkvæmum stað fyrir sýslllbúa, sem her ræðir um, og
allir verða a~ játa all se j mun þar svar til liggja, að þá hafi þar
verlð sjávarafli mikill á Gjögrl, veiðistöð, sem þar er í grennd, og
mel'! því þar er höfn sæmileg, þó hlémínuí se en ,i Skeljuvík, þá

hafi fýsilegra verið að verzla þar en innar í sýslunni, hvar aflann
skorti meir, en sveitavara þá lítil; nú vlta kunnugir menn, a~ atlinn
hefir á seinni tímum eða síðan þilsklpln fóru að veiða h.ikallínn,
mjög svo brugðizt á Gjögrinum, því skip þessi, sem utar hafa legið
á flóanum, en Gjögrarar geta sótt á skipum sínum, hafa dregið há-
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kallinn frá miðum þeirra; líka hefir það opt að borið, a'ð ísaldg á
fjör~um og víkum og "iI'> land hafa haldið skipum manna á landi,
þótt auðsævi væri handa þllskipunum leingra burtu, og sökum þessa
hefir þilsklpavelðl ekki heldur þrifizt í Strandasýslu; nú er sjón orðin
sögu ríkari um það, a~ í líku hlutfalli því, sem aflinn hefir miunk-
að á Gjögrinum, hefir og verzluninní hnígnað á Reykjarfirði. og
verið 8,'0 rýr, atl um mlírg ár hefir þar skort árlega flestar nauð-

synjavörur ; nú er verslun þar þó hvað vesælust, og fleiri dauða-
mörk yfir hana komin, en nokkru sinni komíð hafa; sveitirnar, sem
ver gátum, neyðast nú til að verzla þar ekki leingur sökum vöru-
skortsins og verða að leita verzlunar á aðra staðí , og má þá sj~í,
af <i~lIr~lig~u, hversu hagkvæmt þeim þá væri að geta Yerzla~ :í
Skeljavík, en her með er ekki búlð, að Skeljavík se nauðsynlegur
og hagfelldur verslnnarstaður handa meginhluta Strandasýslubúa, nei,
því auk þess er hann hið sama fyrir suðurbúa Barðastrandarsýslu.
þess höfum ver getíð, hvað skammt þeir eigi þangað ; hins "iljum
ver nú geta, vi~ hvað þeir hafi haft a~ búa híngað til; aðalversl-

unarstaour þeirra "ar Flatey, lángt út í sjó á Brelðafirbl, sem nú er
gjörsamlega setzt í helgan stein með verzluu sína án líkinda til, a'ð
hún skríði út rir honum aptnr, því kaupmenn þar, sem voru, og
eiga þar húsin og lóðina, vilja ekki verzla , heldur bría þar sem
bændur f,yrir sig; mí í 2 ár hefir þar því ekki önnur verzlun verið,
en að einn lausakanpmaöur hefir skotizt þangað með það eitt af
nauðsynjavörum, sem hann hefir bæði árin getað selt rí þremur fyrstu
dögunum, er hann var á höfuinni. þa'ð sjá allir, hverja bjiirg suð-
ursveitir Barðastrandarsýslu geta haft af slíku; þeir vita ekki þaD
augnablik, á hverju skipið hafnar sig, og þó þeir vissi, þá þurfa
margir þeirra 2 daga til ferðar þangað, annan heiman frá ser til
sjávar, en hinn til sjéferðarlnnar, svo bezt þ6, a~ sjórinn se þá fær.
Hefir sri reynd lí því orðið, a~ þeir, margir hverjir, þessi árin, hafa
farlð svlpferðís og haft émakíð, en ekki annað fyrir ferðina, mátt síðan
leita ýmist til Ísafjarðar, Borðeyrar, Stykkishólms eða Skeljavíknr ;
til Ísafjarðar er bæði yfir land og sjó laung leið og torfær, til Stykk-
ishólms einnig laung og vandrötuð sjéleíð ; bændur í sveitum þess-

um eru landbændur, eiga því ekki skip og verða að sellast lángt
yfir til þess að fá þau, og formennina jafnast með, og gjalda fullu
fyrir hvorttveggja. Til Borðeyrar er landvegur nokkuð langur og tor-
fær, þó er sá kosturinn, þangað a~ fara, hinum betri, en til SkeIja-
víkur er samt leiðin langhægust, eins og áonr er sagt.
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Fyrir mörgu verður mí r:i~ ~ gjora, og einnig því, ao sagt.
verðl, a'b þar sem verzlun á Borðeyri se á komin, llluni of borið :i
a~ löggilda Skeljnvík til verzlunarstaður, en þetta segir einginn, sem
sjáandi vill sjá sannleikann, og heyrandi heyra hann; þess ber að
gæta, a~ Borðeyri er á innra enda sýslunnar , verzlun er þar enn
þá laus, og ekki undir að eiga, að þangað korni árlega svo mörg
skip og svo vel búin út, a~ vörubyrgðir endist handa [ieíru, sem
þríngað sækja, Htinvetníngum, Bæhreppíngum, Dala- og Mýram1inn-
um, sem allir eiga hægra að sækja þar verzlun en Strundsýslíngar,
þeir er búa í sveitunum kringum Steingrímsfjör'b.

Síðan verzlun hófst :í Borbeyri, hafa þar :í einn sta~ safnazt
miklar vörur árlega, er á'bur voru fluttar víðs vegar t. a. m. til
Reykjavíkur, til Ólafsvíkur. Búða, Stykkishólms og Skagastrandar,
allt með margfaldri Iyrlrhöfn bændanna. Sannar þetta, hversu vel
það var rá'biil, ab löggilda verslunarstað á Borbeyrl, en eins vel r;ioiO

ætlum ver nú það, að Skeljavík verbl löggiltur verzlunarstaður, bein-
línis til að draga þar saman ,i einn stað verzlun þá, sem nú tvístr-
ast til Stykkishólms, Flatey jar, Ísafjarðar, Reykjarfjarbar, Skeljavík-
ur og Borðeyrar, því ekkert metum ver hollara, eptir sem verzlun-
arháttum er nú kornið, en verzlunin dragist sem mest saman á staðl
þá, sem hagkvæmir de jafnt útlendum sem innlendum, og ver höf-
nm sýnt, a'/} Skeljavík býður sig fram til a() verða einn meðal slíkra
staða,

því til lj ósari sönnunar, hversu nauðsynlegt se a~ löggllda
Skeljavík til verslunar, viljnm ver enn fremur geta þess, er á næst-
liðnu vori átti ser stuð í Strandasýslu; þar var eins, ef ekki fremur
en nokkurstaðar Í landinu, neyðarvetur, einkum er ri hann leið, bæði
til lands og sjóar, af harðviðrum, snjriukomurn og lagnabar- og hafís-
lögum; víð þetta bættist, ao menn, sökum 6:ír~ins í fyrra sumar,
komust mjiig almennt í mikla neyð af matbjargarskortl og svo þraungdi
að með slíkt, að nærri lá þar manndauða af harðréttí, þVÍ hvergi
fekkst hjargræbl ; :i Reykjarfirði var ekkert til; til Ísafjarðar, eptir
a'b skip komu þangað, varð ekki nað, því Steingrfmsfjarðarhelðl var
ófær, hafísinn lá við landið, svo ekki varð leitað sjóarins. En er
þannig stó'b, kom kaupmaður nokkur Christensen að nafni skipi sínu
á Reykjarfjörð, sami maðurinn, sem í fyrra verzlaðl á Skeljavfk ;
ritaðí hann þar bréf, dagsett 3. júní næstlíðlnn, alþíngismanniÁs-
geiri á Kollafjarðaruesí, og bauð, a() bændur versluðu víð sig, en
nú varð ekki til hans komizt á Reykjnrfjörð, þvf Trðkylllshclðí var
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Mær og sjórinn líka Mær sökum ísauna ; rituðu mí bændur bref
kaupmanninum og tj.iðu honum vandræði sín, beiddn þeir hann, a'i'l
koma til sín ;i Skelja dk, nær sem sklpgelngt yrðí ; hann vildi verða
yib tilmælum þeirra og lagði lít skipinu, en komst "ið vandræði í
ísnum og Ilvítti aptur hverfa lÍ Reykjarfjörð. Nálægt mlðjum mán-
uðínum rak ísinn út af Steingrímsfirði, og kom þá Christensen skipi
sínu ii höfn í Skeljavík og þótti nú vænkast dOiú, en jafnharran
korn sýslumaður, og lagði blátt bann fyrir, no hann verslaði þar,
af ástæðu þeirri, ao nú ætti hann ekki verslunarstnð í landinu, þMt
hann heidi borgarabrefi sínu fd Vestmannaeyjum. Við þetta tlÍkn
ao nýju að vaxa vandræöln fyrir bændum; lllenn urðu þó ekki ráo-
þrota, heldur tóku 3 hreppstjórar sig saman, og rituðu href .unt-
manni sínum, og feingu í hendur til flutnings ulþíngtemunnlnum.
Brefi(,) hljriðar þannlg :

"Nú er herra kaupmaður J. Th. Christensen kominu til Steingríuis-
"fjaroar eptir beiðni Bitrusveítar-, Túngusveltur- og Xessveitarmnnua
"her í sýslu, samkvæmt viðlögðu bréf af 8. þ. m., en [íom en h.um
"byrjaOi nokkra verslun, lagoi víðkomandl sýslumaður str.ingusta
"baIIn ií, að hann mætt] verzla her með vörur fyrir nokkurn skild-
"ing, en ef Christensen siglir til Reykjarfjarðar aptur, geta margir
"ekki komízt til hans til verslunar, því landveg er ólIIligulegt no
"fara fyrir ól'æro Ii Trekyllíshelðl, og flestir eru hestajámalausir,
"en of fá skip til að fara í þeim flýti, sem þarf, því kornvara nuí
"eingan yoginn liggja leingi í skipinu, því hiti er kominn í grjún-
"in, og hótar Christensen ilO sigla heoan í burt, megí hann ekki
"bdoum verzla, og vill ekkert selja hilr-í sýslu , nema hann geti
"selt allan farminn, eins og víð b;ÍcIIHI hann Ilm í fyrstu, en ii
"Reykjarfirci er eingin von til þes~, og lÍ Ilnitafirðl getur haun
"ekki verið því þ,ingao er hans skip og viirur ekki assúrerað.
"Af þessu flýtur, eins og sýnt er í brinnrbref þVÍ, el' hðr með
"fylgir, dags. 8. þ. m., t.iI herra Chrlstenscns, að her er fyrlrsj.i-
"anleg mesta lningursnauð, því viirur koma svo litlar til Reykjar-
"fjaroar, ao eingan veginn duga, en Christensen hefir í skipl
"sínu 600 tunnur af matvöru og aðrar nauðsynjar ao l/VÍ skapi.
"Vel' álitum því, að nauðsyn brjóti her lög í tilliti til þarfa vorra
"og forboðs sýslumanns \Or8, og biðjum y()\II' því, h.í velbotni herra
"amtma~ur, a() líta lÍ nauðsyn vora Í teon nuili, þrí vér getum
"ekki leitað til æðri staða, og leyfa, ao herra Christeusen megi
"verzla í þetta sinn ii Stelngrhusflroi og Bit.ru með alla vöru þá,
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,)sem líti~ er annað en nauðsynjavara, er hann hefir á skipi sínu,
,)til að forða hreppum þeim, er hlut eiga að máli, eyðileggjandi
,)vandræ~um og húngursdauba".

Bréfi þessu let sýslumaður fylgja bréflegt meðmæli sitt.

þetta tiltæld hreppstjóranna hafði hinn æskilegasta árángur;
herra amtmaðurinn leit viturlega og göðgjarnlega á malíð, og gaf
undir eins leyfi til, að Christensen mætti verzla á Skeljavík, leyfi,
sem ver megum óhætt segja að nú hafi frelsað líf margra manna.

Saga þessi ætlum ver ab sanni það mel) áður sögðu, að verzl-
un á Skeljavík se nauðsynleg, og a~ hún þurfi tafarlaust að komast
þar á, því sömu vandræðin, sem nú voru þar í sveitunum, vofa þar
yfir undir eins á næsta ári, og hver veit hvað leingi, ef árin verða
hörð, Þa~ er undir von, að slíkt leyfi, sem nú fékkst, geti nokkru
sinni optar ieingizt, eins er það fdgángssök fyrir lausakaupmennína,
a~ leita verzlunar þánga'D, hvaðan þeir gæti vænt al) verða rækir;
ver hljótum því að mæla fastlega fram með bæn þeirri, sem í bæn-
arskránni er, ab Skeljavík víð Stelngrímstjörð í Strandasýslu verðí,
sem fyrst skeð getur, eða nú í ár fyrir kauptíð að vori, gjör~ al)
löggildum verzlunarstað ; en þar á móti getum ver ekki mælt fram
með varauppástúngunní í bænarskránni, þeirri, að öllum lausakaup-
mönnum væri veittur sami réttur til verzlunar á Íslandi, sem opið
brðf frá 19. maí 1854 veitir fastakaupmönnunum, því slíkt leyfi nær
til landsins alls og sýnist miða til þess, að koma verzlunínnl yfir
höfn\) ti allt of mikla sundrúngu.

Enn fremur hefir alþíngi feíngið oss til meðferðar og álita bæn-
arskrá frá Kollabúðafundí, sem bíður um, al) það verðí gjört að

lögum, að Iastakaupmönnum og öðrum, sem rett hafa til al) versla
á Íslandi, verði leyft að sigla á Reykjarfjörð víð Ísafjör\), og hafa
þar verzlun á skipum. Ver verðum, ál)ur en ver segjum álit vort
um bæn þessa, a'ð geta þess, hvernig hún er til komin. Nokkrir Ís-
firðíngar komu á fundinn með bónarbréf um þetta efni, svo lagað,
a\) ekki var frambærilegt fyrir alþíngi; þegar þeir sömdu bréfið, vissu
þeir ekki til, al) beðið yrði um, að Skeljavík yrði löggilt til verzl-
unar, og þótt þeir felngi að vita það á fundinum, vildu þeir samt
koma bæn sinni á framfæri, og þa\) let fundurinn eptir þeim; því er
hún og her komin, en sem ver lítum á bænina, þá virðíst oss, ab
f:ítt mæli fram með henni; það er al) eins ein sveit, Múlasveitin, í
Barðastrandarsýslu, og nokkrir bæir af Gufudalssveit , sem sækja
kynni al) nokkru verzlun á Reykjarfjörð, en í Ísafjarðarsýslu ekki
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nema 2 sóknir, Vatnsfjar'barsókn og Kirkjubólssókn í Lángadal, og
þó mundu sóknir þessar að töluverðum hluta versla með afla sinn,
fisk og lýsi, á Ísaflrði, svo aðsókn til verzlunar á Reykjarfjörð verð-
ur lítil og í raun rðttrl ekki annað en óhagfelldur frádráttur verzl-
unar á Ísafírðí. Sí'ban vöruflutníngaleyfið kom, vitum ver ekki til,
a'b ,1 Reykjarfjör'b hafi kornið nema einúngis eitt skip, her um ári'b;
af ástæ'bum þessum getur nefndin ekki mælt fram með þVÍ, ab a1-
þíngið bi'bji konúng vorn um, að það verði gjört a'b lögum að fasta-
kaupmönnum og öðrum, sem rett hafa til a'b verala á Íslandi, verði
leyft a'b sigla á Reykjarfjörð vi'b Ísafjörð, og hafa þar verslun á

skipum.
A'b öllu framan og ofan rituðu þannig nákvæmlega athuguðu,

verður niðurstaðan sú, a'b nefndin fellst á og biður : a'b alþíngi'b sam-
huga, þegnsamlegast beri þá bæn sína fram fyrir konúng vorn:

A'b Skeljavík við Stelngrímsfjörð í Strandasýslu verði fyrir
næstkomanda vor, með opnu bréfi, gjör'b að löggildum verzl-
unarstað.

Reykjavík, 14.. júlí 1859.

Ásgeir Einarsson, Benedikt Þórðarson. Indriði Gíslason".
formaður og framsdgumabur.

Framsögumaður : Nefndaráliti'b er svo lángt og greinilegt, að
eg ætla ekki að or'bleingja um það, fyr en eg heyri, hvernig ræður
manna falla, og ef máli'b skýrist vi'b umræðurnar, er það æski-
legt. Eg skal einúngis geta þess, að víð inngangsumræðuna á dög-
unum var spurt, hvernig nú færi fyrir þeim, sem búa næst Reykj-
arflrði, ef að verslunarstaður yrði löggiltur á Skeljavík ; þá skal eg
geta þess í tíma, að verslunarmaður er þar enn þá, og þó hittskærn-
ist á, mundi hún verða þar um hrfð, en allir þeir, sem úr þeim
hluta sýslunnar fara á Skeljavík, fara fram hjá Reykjarfir'bi, og getur
sú verzlun þá byrgt þær sveitirnar. þa'b hefir verið talað um, a'l>
svo margir kaupstaðlr yrM þá í sýslu þessari, þar tveir væri þar
undir, en það verður a'b gæta a'l>landslaginu á Borðeyrí ; þVÍ það er
víða 6 til 9 vikur sjávar í kaupsta'binn, og þegar beðið er um verzl-
unarstað nálægt Reykjarfir'bi, er eigi þörf að skýra það, fyr en menn
hreifa spurníngum þar að lútandi.

H. Kr. Friðriksson: Eg er manna fúsastur til, a() mæla með
verslunarstað á Skeljavík, ef hinn heíðraðí framsögumaður getur
sannfært mig um, að svo míkíð ynnist víð það, að vert væri þess
vegna a'b breyta nýrri löggjöf; en það get eg nú ekki se'b. Eg játa
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það, ao nokkrir hreppar eiga hægra með, að sækja verzlun til Skel ja-
víkur, en til Reykjarfjarðar. Þegar menn skoða landabréf Íslands, get-
ur hver maður seo, ao þao ern ao eins ii hreppar í Strandasýslu,
sem verslun hægist fyrir, ef verslunarstaður verður settur á Skelja-
vík; þao er hálfur Kaldrnnaneshreppur, Hrófbergshreppur, Kirkjubóls-
hreppur, ao Kollafjurðarnest ógleymdn, og nokkuð af Broddaneshrepp.
Aptnr :í nuiti verður verslunin óhægrí fyrir l\.rneshrepp og nokkuð af
Kaldrananeshrepp ; það er þá, þegar þetta er borið saman, og allt lagt
saman, 11/2 hreppur, sem hagræðið hefir, en slÍ hálfur annar hreppur,
sem mlssir verzlun 1Í Reykjarfirðl, er miklu ver farinn, að verða it"

sækja verzlun á Skeljavík, en hinir, ao sækja vsralun til Reykjar-
fjarðar ; þetta liggur nri í augum uppi ; þegar litlð er lÍ landabrðflð,
þ,í getur hver og einn sannfærst um, a'Oþað er ógurlega langur veg-
ur og örðugur fyrir bóndann í Skjaldabjarnarvík og á öðrum hinum
nyrztu bæjum í Strandasýslu, að sækja verslun til Skeljavíkur, og
þótt l.ingt SB til verzlunar fyrir megin Strandasýslubúu, ao sækja
verzlun ;i Rcykjarfjörð, þá er Borðeyri á hinn bóginn, og þess vegna
er ekki "ert að breyta því, til þess ao h.ilfur annar hreppur fái hægri
verslun, eða meo öðrum 01"011111, no 3 hrepp-rr f;Íi meiri hægð, en
hálfur annar öhægð. Af Burðustrandarsýslu er þ,\O chningis Reyk-
hólasveitin og Gelrndalshreppur, sem líklegt er ab sækti verzlun að
Skeljavík, en aðrir ekki. Eg veit ekki, hvar þa'O getur verið í Barðn-
strandarsýslu frá nokkrum bæ, <10 dagleið se til sjáar, eins og sagt
er í nefndar.ílitinn ; þao er mer óskiljanlegt, frá hvaða bæ það skyldi
vera ; fr.í Kollabriöum, sem er fremsti bærinn í Reykhólasveitinni, er
eigi nema nokkurra tfrua reið yzt lít ii Reykjanes, og Því styttra er
það fi\1í hinum bæjunum, t, a. m. Skógum og Hrfshrili ; það skyldi
þá vera, a'O þao vært farið í kríngum allt Reykjanes, og inn með
I)ori\kafirci aptur. En eg Re einga þörf ,í þyí, a'O leita til skipa ein-
líugÍi5 yzt :í nesinu, og auk þC5S standa margir bæir í Reykhóla-
sveitinni rétt víð sjó. þa'O er borið fyrir í nefndar:ílitinu, að veiðin
á Gjiigri se að ruinnku, og því minnki að~ókn al'l Reykjarflrðl ; þetta
má satt vera. en þao geta verið riraskipti ao því, og getur breytzt
lí Líum árum, svo vuiöln verði þar eim; mikil og áðnr, 8VO kaup-
menn þ,í fremur sæki Reykjarfjörð en Skeljavfk. þá el' það tilfært
sem .istæða, ao draga eigi saman verslunina á einn stað, og því
til styrkingar er skfrskotað til Borðeyrar, hvernig þar hafi farið, en
það er munur, hvort ,1 eða 5 hreppar eiga hægra með að sækja verzl-
nn ,í Skeljavík, en hálf þriðja sýsla 1Í Borðeyrí, en þar sem verslun-
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in dregst að Borðeyrl, þ;í verður vezlunin a~ minnka við þa~ :i Stykkis-
hólmi, þar sem einmitt þeir sækja verzlnnina á Borbeyrí, sem ann-
ars lllundu sækja hana á Stykklshélm ; þVÍ fleiri kaupstabirnir eru,
því meir drclfist verzlunín, og se verzlun hjá 0~5 ekki komin svo
lIÍngt eða vðrurnagnið orðið svo mikið, ao eigi se vert al'> dreifa henni,
eins og rg líka held að eigi se, þa er ekki ;Ístæea til eða vert að
fjiilga kaupstöðunum. Eg get því ekki af nefndaralltinu sann-
færzt Ilm: al'> nauðsynlegt se ao setja verzlunarstað :í Skeljavík, og
allrnsfzt, þegar r.iðið er íra, al'> löggilda Reykjarfjörð vlð Ísafjöro, þVÍ
það eru þó 2 eða hálfur þribjl hreppur Í Ísafjarðarsýslu og hálfur
þrlðji hreppur í Barbastrandarsýslu, Múlasveit, Gufudalssveit og nokk-
uð af Reykhólasveit, sem eiga hægra með eoa eins hægt al'> sækja
verzlun á Reykjarfjörð og á Skeljavík ; því þa\'l er 1 heiði á milli.
Ef þínglð ÞYÍ fellst lí al'> löggilda Skeljavík, vil eg ,bkilja mer breyt-
íngaratkvæöí, al'> Reykjarfjörður einnig verði löggiltur sem verslunar-
staður. Ef stúnglð hefði verið upp á þVÍ, að hver, sem vildi, gæti
með amtmanns leyfi sett sig niður, hvar sem honum lízt, þá hefðl
eg se\), al'> beðið hefðí veri~ um nokkuð verulegt, og eg veit alls
eigi, hvort eg hefði verið slíkri bæn mótfallinn. Hversu óhægt er
ekki fyrir Strandabda a~ sækja verzlun á Ísafjör\) ? því lÍ þá ekki
líka að vera verzlunarstaður a Hornvík víð Horn? það yrðí þó hægra
fyrir þá, sem mí geta eigi komizt í kaupstað nema einu sinnl ri ári,
og það yfir Linga og hættulega sjóleio. En a\) vera að biðja um
nokkrar fáar víkur, sem löggilta verzlunurstaði, það er k.ík eitt. Eg
ætla ekki að orbleíngja þetta, en vil einúngis, a~ Reykjarfjörður verði
þá löggiltur líka, ef Skeljavík verður löggiltur verzlunarstaður.

Framsögumaður : Ræða þfngmunnsíns IÍr Reykjavík er ekki
svaraverð, en af þVÍ eg vona, ao margir veröí ekki til a\) tala líkt,
ætla eg þó a'ð svara. Hann kallar þetta breytíngu á nýjum lögum.
Eg held það hafi slegið í höfubið á honum (!). l10tta er eingin breyt-
íng ,í verzlunnrlögunurn ; því í þeim er ekki bannaö að liiggilda nýja
verzlunarstaðl ; þetta fellur því nm sjálft sig. Hann segir, al'> þessi
breytíng se elmingls gjörð fyrir hálfan annan hrepp í Strandasýslu
og hálfan í Barbastrandarsýelu ; honum ferst ekki betur me'ð þetta
en al'> reilma ferhyrníngs:i1nirnar í gær, sem hann þó hef~i getað
haft betur undírbriíð. Eg vll nú ekki svara þessu; því það er talað
annaðhvort af heimsku eða ilIgirni (hríngt). Hann talar um, al'>það
se lángt frtí Skjaldabjarnarvík inn á Skeljavík ; en þó verzlun yrði á
Skeljavík, gæti bóndinn í Skjaldabjarnarvík eins Ielnglð vörur á Reykj-
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arfírbi fyrir þab ; og ætti hálf sýsla a~ metast minna en 1 bær ?
Hann segir, að einginn bær í Reykhélasveit eigi eina dagleið til sjó-
ar, en þegar nú skip ekki fæst nema út á Reykjanesi, ætla þá verði
ekki nálega dagleið til sjóar, og svo ao fara út í Flatey. Hann
segir, a~ veiðin geti aukizt á Gjögri; það getur a~ vísu breytzt, þó
nokkurra ára reynsla og útlit se fyrir því gagnstæða ; því haffsinn
meinar mönnum a~ komast út, en þó þao nú breyttist, þá er eins
hægt að taka Iýsíð, ef þa~ feingist, á Roykjarflrðl fyrir það, þó skip-
in færi inn á Skeljavík, því Reykjarfjörður er í lelðínní fyrir þá,

sem vildu verzla á Skeljavik, en Skeljavik ekki fyrir þeim, sem ein-
ringls f ara lÍ Reykjarfjörð. Hann segir, að verzlunin drægist fd
Stykkishólmi; en það er ekki tllfelllð ; því fáir færi þangað. Hann
talar um ao vilja þ1í einnig liiggilda Reykjarfjörð í Ísafjarðarsýslu,
en nefndin fann minni .ístæðu til þess; hann færir til, að það værl
eins hægt fyrir Reykhólasveit að sækja vorzlun lÍ Reykjarfjörð við
Ísaíjarðardjtlp ; en því verour nú hrundið með dauðu dæminu; það

þarf ekki annað en líta á kortið ; slíka .ístæðu ætti menn ekki ao
koma með. Eg víl nú ekki svara spaugl hans um verzluuarstað við
Horn, það er líkt og að vilja 11Íía heila sýslu sitja á hakanum fyrir
Skjaldabjamarvtk.

H. Kr. Friðriksson: Þíngmuourinn misskildi mig; því eg dró
l1f:J hrepp f Strandasýslu, sem hefði éhagnað af breytíngunni, fd

3 hreppum, sem hefði hagnað af því, og verður þá auðsjaanlega eptir
1 % hreppur, sem vinnur vlð það ; ef þab væri 1 % hreppur, sem
hefði hagnað, og 11/2 hreppur sem hefði óhagnað, þá væri hagræð-
i~ ekkert. þar sem talað er um dagleiðirnar til sjóar frá bæjum í
Reykhólasveit, þá hefi eg farið um hana alla, og það er hvergi dag-
leið til sjáyar; ekki svo míklö sem frlí Kollabiíðum, fremsta bænum,
er það nema svo sem 2 eða 3 tíma rei~ fram a() Sta() lÍ Reykja-
nesi; þar eru alstaðar bæir með sjónum; en er þá hvergi skip nema
fram á yztu nesjurn ? Berufjörour er reit vlð sjó, þar er þó lík-
lega skip, eins í Bæ í Króksfirbí ; þli er heldur ekki dagleið frá
Kollabúðum út að Kréksfjarðarnesl, og þar er skip. A() verslunin
dreífðíst, það þarf ekki að sanna; bænarskráin segir það sjálf, þar
sem hún talar um að draga verzlun frá Flatey og Stykkishólmi ao
Skeljavík ; menn verzla annaðhvort í Flatey eða Stykkishólmi, og þá
drægist verzlunin þaðan, sem þó er sögo lítil, ef verslunarstaður er
settur á Skeljavík. þao er því nær eins hægt fyrir Reykhólasveit-
únga að sækja verzlun á Reykjarfjöro við Íaafjörð, eins og á Skel ja-
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vík, það er yfir eina helði ab fara, og svo er svo sem % "ika sjóar
af Lángadalsströndinni, og eru eingin vandræði að f,i skip þar, en
þegar fara á til Skeljavfkur, verour einnig annaðhvort að fara Kolla-
búbahelðl, eða Bæjarhelðl, sem eg reyndar aldrei hefi farlð, en þær
helbar geta verið litin styttri, en Þorskafjaroarheioi, en maður kem-
ur þó ekki beint ofan að Skcljavík, svo ao munurinn verour lítill.

Halldór Jónsson: Eg skildi ekki "el röksemdafærslu hins
háttvirta þíngmanns Reykjavíkur, þar sem hann sa gðí, að það væri

ao eins hálfur þriðji hreppur, sem hefði hag af því, að verzlun kæm-
ist á á Skeljavík, og raunar ekki nema hálfur annar, þar sem einn
hreppur aptur hefði óhag af því. Mer skilst þetta vera byggt á
þeirri skoðun, að einn verslunarstaður hljóti ao líoa undir lok, ef
Skeljavík komist upp; en eg ímynda mer, að þetta se ekki ao \'itta:>t,
og ao hver hreppur muni halda áfram ao sækja þangað, Rem hæg-
ast er, einkum hafi ekki allir þeir umtölubu hreppar áonr sótt til
ens sama verslunarstaðar.

Benedikt Þórðarson: þó öllu, sem þíngmaður Reykvíkínga
hefir mælt móti löggildingu Skeljavíkur til verzlunnrstaðar, se svarað
fullu í sjálfu nefndaráIitinu, og meðnefndarmenn mínir hafi líka svar-
að því að verðleikum, YiI eg samt bæta her litlu við ; hann segir,
að í nefndaralltinu se sagt, að menn IÍr Reykhélasveit eigi dagleið
til sjóar, og er að basla "io að hrekja það. þetta er ekki satt, það
er einúngis sagt, að margir þurfi 2 daga tiI ferbar heiman frá ser í
Flatey, annan daginn þurfa þeir til hetmanbúnaðar og flutníngs til
skips, en hinn til sjéferðarinnar ; þeir, sem búa upp í Reykhólasveit
og inni í ÞorskafirM, eiga lánga sklpgötu út á Reykjanesyhvort held-
ur að Stað eða Reykhélum ; hann er ao tala um skipin, sem se þar
og þar lÍ vogum og víkum, en veit hann ekki það, ao flestir sveit-
úngar eru landbændur og eiga ekki skip, og þau skip, sem vera
kunna í Geiradals- og Reykhélasveitum eru smábátar, en fá munn
þar flutníngaskipin? smábátarnlr ern helzt til ónógir að fara á þeim
ferðirnar með verslunarvörur fram og til baka á Stykkishólm; þetta
vex honum samt ekki í augum; hann segir þeir hafi sótt verslun
í Stykkishólm; hitt er þó sannara, að þeir hafi sótt hana í Flat-
ey, meðan verslun "ar þar og het; honum þykir eins auðvelt úr
Reykhólasveit að sækja verslun á Reykjarfjörð í Ísafirði, eins og
lí Skeljavfk; ekki se þangað nema eina heíðl a'ð fara, og síðan hálf-
víkusund, en skip nóg fyrir; það er satt, heiðin er ekki nema ein,
en hún heitir ÞorskafjaroarheiM, og mun þess getio í landafræðlnní,
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at'> luin ~e mecal hinna lcingstu fjallYega ií Vestfjörðum, hún er
líka opt illfær yfirferða fram ásuIllur; luilfvikusundíb hans er vel í
lagt; eg ætla það muni nær víkusund, ef ekid meira, t.il aa mynda
frá Arngeroareyri á Reykjarfjörb ; at skip se þar :i reiðum höndum,
getur mjög brugðizt, því um þat leyti sein helzt mundi þurfa ;i
þeim ao halda, standa yfir ferlíalög Ísfirðínga heim úr flsklverum og
svo verzlunarferðir þeirra ií Skutulsfjörð, þetta "ill hann nú samt
láta Reykhólasveiningum og Geirdælíngum vera jafnhægt eða hægra
en a'O fara á hestum sínum yfir stuttan fjall veg, Bæjarheíðí etla
Tröllatúnguheilíi á Skeljavík ; nokkuð er þat, alí ekkí bætist þar við
þá halfvlkusundið, Hann Irirast um þalí, hvað verzlun á Skeljavík
muni tvístra verzlun þeirri, sem mí se í sveitum þeim, er þungað
lllundu sækja og draga hana frá Stykkishólmi, Flatey, Borbeyrí, Íga-
firði og Reykjarflrðl. þetta horfir hjá honum d.ilítið öfugt við, því
nefndardlitið sýnir og sannar, alí hin tvístruðu verzlunin, sem nú er
í sveiturn þessum, sundrast ekki, heldur dregst saman í eitt á Skelja-
vík ; hann heldur, að fáir mundu nota verzlun þar, en þó ern 100
bæir eða fleiri í b.íðum sýslunum, sem hægra ætti met at sækja
verzlun á Skeljavík, en nokkurn annan stað, og mundu þeir nota
slíkt hagræði. Allar hinar þannig ástæðulausu mótbárur hans sýnast
mer fremur mæla met en móti upp.ísningu nefndarinnar.

Jón Petursson: þao el' at eins eitt atrlð], sem eg vlldí taka
fram, en það er forminu viðvíkjandl ; mer virðist, at þegar beðið er
um at löggilda nýjan verzlunarstað, þurfi skírteini frá eiganda jarð-
ar þeirrar, sem verzhmarstaburinn ií að vera á, um at hann se þVÍ
samþykkur, því annars má maður óttast fyrir, at þó þingið fallist
á þat, verði þVÍ ekki gaumur gefinu af stjórninni, af því þetta skír-
teini vanti. En það er her nokkur böt samt í mrilí, at það kvað
sjást af bænarskránni sjálfri, at eigandi jarðarinnar se einn af þeim,
sem skrifaðlr ern undir hana; en ef stjórnin ekki álítur þat nóg,
þá vil eg, heldur en mrílíð falli alveg, áskilja mer víðaukaatkvæði í
þá átt, at fastakaupmenn fM leyfi til at verzla þar af skipum.

Framsögumaður : Hinn háttvirti 5. konúngkjörni þingmaður
hreífði 2 atriðum nullinu viðvíkjandi. Fyrst áhrærandi leyfið frá
eiganda jarðarinnar, þá álít eg það se fullsannað, að leyfið se gilt j

því eigandi bað sýslumanninn á þíngi í áheyrn alls þíngheims, að
skrifa undir nafn sitt og ao hann væri eigandi Skeljavfkurlnnar, og
það tíleit eg nóg, svo eg gæti sagt frá, hvernig á stæði í því efni;
en hit annað, að verzlun af skipum fastakaupmanna megi leyfast,
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þá el' óþarfi ilO bi~,ja um það; Þ\Í það er leyft með lögum, nema
með kramvöru, sem kaupmenn mega þó flytja asamt öðrum vörum
útteknum. Hinu öðru, sem sagt hefir verið, þarf eg ekki að svara ;
meðnefndarmaður minn, þíngmnður Burðstrendínga, hefir gjört það.

Indriði Gíslason: það var eitt með öðru í nefndar.ilitíuu, sem
þfngmaðurínn úr Reykjavík. annaðhvort r.ingfærðí eða míssklldi, nfl.
það, ao það værí svo stutt til Fluteyjarverzlunar ; það er þó tekið
skýrt frum í nefndarálitinu, ao öll verslun 5e nálega hætt i Flatey,
og menn þVÍ neyðast til að sækja til Stykkishólms, Ísafjarðar, Borð-
eyrar eða Kúvíkna, sem þó er mjög torvelt, elnkum ao sækja til

Stykkishólms vegna skipuleysis, eins og áour er sýnt, eins og hitt
er ærinn vegur, hvert sem farlð er, og það enda samt bæði til lands
og SjaYar. Se nú þetta ekki einmitt til að tvístra verzlunínní, þá

veit eg ekki, hvað það er, þegar þeir, sem hægast eiga með að sækja
á Skeljavík, ýmist fara tll Stykklshélms, Ísafjarðar, Kiivfkna eða
Borðeyrar. þa'ð er mí annars undarlegur misskilningur þessa þíng-

manns, þegar hann segir, ao ekki hafi nema nokkrir bæir eða partur
úr hrepp gagn af Skellavík þar som úr Barðastrandarsýslu er þ;ing-
;1ð hægast ao sækja, úr Gufudals-, Reykhóla- og Geíradalshreppum,
Í Strandasýslu úr Hröfbergshreppi, Kirkjubólshreppí og Broddanes-
hreppi, auk Kaldrananeshrepps, ec rétt liggur norðan Steíngrfmsljarð-

ar, og er ein vika yfir Steingrímsfjörð að fara til Skeljavíkur ; þá er
Saurbæjarhreppur í Dalasýslu, er þángao á hægast að sækja, sem
þó einna leíngst er þangað frá Skeljavíkínni, en ei að síður er það-
an ekki nema fullkomin ein dagleíð, en víðast annarstaðar frá ma
fara heiman og heilli í reiðíngs.if'angu ; það geta nú reyndar allir
vitað, að slíkar almennar bænarskr.ir eru ekkí samdar einúngis af
gantaskap og ao gamní sínu. þao "eit líklega einginn betur, en
sá, sem skóinn ber, hval' hann kreppir að, Eg fyrir mitt leyti hræð-
ht ekkert þessar ríngu mótbárur þíngmanns Reykvíldnga, að það
geti orðlð málinu til falls; því af þingræðum hans hefir mer virzt
það gagnstæða, að þau málin, sem hann mælir mest ii móti, f;ÍÍ

beztari framgáng.
Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg er nú ókunnugur landslagt

og krfngumstæöum vlðvíkjandi þessum Skeljavfkurkaupstað, en eg
vil ekki hafa á móti honum í einu orði, því eg vil ætíð trlÍa Iýsfngu
og frásögn lmnnugra og skilríkra manna; líka hefir það ætíð verið
sannfærfng mín, að það væri landsbyggðinni eður alþýðu til mikils
hagræðis, <10 siglíngunni eður verzluninni væri gjört leyfilegt ao koma
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þar að landinu, sem landsmenn ætti hægast með að geta náo til að
verzlu "örum sínum; En hvað víðvíkur Straurnfjarðarnuilínu, sem
talað var um her fyrri í dag, þá held eg lýsíng og astæbur fyrir

þeirri nauðsyn, ao fá þar kaupstað, verði nú ekki her framfært í
ítarlegu og sögulegu formi, eins og nefndaralltlð hefir framfært Skelja-
vfknrmálið. Eg held líka, ao astæður r,rir fullri nauðsyn að fá lög-
giltan verslunarstað .i StraumfirOi se bæði í augum uppi og áour svo
glögglega fram teknar her á alþingi, og þá víðteknar, að þao væri
rett til að gjöra of miklar málaleingíngar á þínginu, sem þó hefir
nóg að starfa, að eg færi að taka þær allar fram upp á nýtt og lýsa
kríngumstæðunum út í hörgul, og held eg, at þeir þíngmenn, sem
nýir eru eður ökunnugir, geti látio ser nægja með það, ao renna
augum yfir Faxabugt, héðan og vestur undir Snæfellsjökul, hvort það
er nokkur uppgjörb, ao hiðjn um 1 verslunarstað á Því svæði, þar
sem 3 eða þó jafnvel 4 sýslur (með Kjó~arsý"lu), hafa eingan verzl-
unarstaö; líka er líklegt, að þeir þori at reiða sig á álit þeirra há-
vitru þíngmanna, sem hafa gjörzt til að styðja þetta mál. Eg vil
tilnefna hinn hæstvirta konúngsfulltrúa og þíngmann Ísflrðínga ;
þess vegna hika eg eg ekki við, at áskilja mer rett til þess breyt-
ingar- eður þó heldur víðaukaatkvæðis víb uppástúngu nefndarinnar,
að inn í hana verði bætt: "og Straumfjörour í Mýrasýslu ", Að öðru
leyti, þar sem því hefir verið við barið, ao ekki megi breyta nýrri
löggjöf, þá breytir þetta mál ekkert verzlunarlögunum, heldur er það
svo sem framhald þeirra og útvíðkun á frelsi því, sem þau ætla Ís-
lendingum; eins þar sem talað hefir verið um, að her væri ao tefla
um einúngis 3 eon 4 víkur sjóar, þá get eg sagt það, að hvort held-
ur héðan eöa frá Búðum til Straumfjarðar er miklu leingri sjévegur,
og eptir því vondur.

H. Kr. Friðriksson: Eg vil no eins svara því, sem þfngrnað-
urinn úr Dalasýslu sagðl, at af þVÍ eingin verzlun væri í Flatey,
mundu Barðstrendíngar reka verslun á Skeljavík, en þao er :10 eins
Reykhölasveltln ein, og Geiradalshreppur, sem líklegt er að sækti
verzlun þangað úr þeirri sýslu; Gufudalssveitarmenn færi þangað
ekki, því þeir eiga þangað illan veg og örðugan ; en hvort Saur-
bæíngar mundu sækja þángao, það má hann bezt vita, en það er þó
meira en ein dagleíb ; þeir verða að fara kríngum Gilsfjörð og sæta
sjóarföllum, því að annars er það lítt fær vegur, og 8"0 Bæjar-
dalsheíði.

Indriði Gíslason: Þíngmaour þessi er "íst vanur a~ ferðast
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allt, sem hann getur, í króka, Í stað þess a'ð fara beint; hann seg-
ir, a'ð Saurbæíngar verði að fara inn fyrir Gilsfjör'ð (það er nú satt),
en síðan fari menn vestur yfir Geiradalshrepp og vestur í Reykhóla-
sveit og Bæjardalsheiðl í staðinn fyrir þa'ð, sem fario er beint norð-
nr Steindalshelðí, og stundum Hallrnna. Eg vil annars ekki mann-
spilla mer á, a'ð svara því, sem hann segir; þvf ao slík markleysa
spillir ekkert málinu; því þíngið er svo þjóðhollt að þao lætnr ekki
slíkt festa á ser. Ver Saurbæíngar gjörðum 1500 rdl. reikning á

Skeljavík í fyrra og vildum ekki fara út í Stykkishólm fyrir Iítið.
Eg vildi annars óska, a'O þíngmanninum ynnist ao glöggva sig betur
;í kortinu.

ArnTjótur Ólafsson: Eg skal þii líka leyfa mer at'! gjiira það
víðaukaatkvæðl, a'ð Krossvík á Akranesi verði löggildur verslunar-

staður. Eg þarf eigi að fara mörgum orðum um þetta mál; þao
hefir verið flutt her á þíngi fyr af þeim, sem betur þekkti til en eg,
og var færari til að mæla fram með því ; eg skal því einúngis geta

.þess, að Borgflrbíngar eiga ekkert kauptún, og þó Straumfjörour yrði
löggiltur, er ekki hægra að sækja verzlun þangað en í Reykjavík.

Jón Sigurðswn frá Tandraseli : Til glöggvunar vil eg bæta því
við ræðu hins háttvirta þíngmanns Borgfir'ðínga, ao sjóferð af Akra-
nesi til Reykjavíkur og til Straumfjarðar er reit jafnlaung, en til
Straumfjarðar miklu hættulegri og verri vegna skerja, brims og
strauma, sem verour að sæta, og það er SIÍ vonda sjóleio suður á
Akranes. sem mest knýr Mýramenn til að biðja um, að Straumfjörð-
ur se löggiltur. En þar sem hinn 5. konúngkjörnl þíngmaður vildi
halda, að heimild þyrfti að hafa frá [arðareígandanum til ao biðja um
löggildíngu þessara staða, þ:í vil eg geta þess, að undir bænarskránni
um Straumfjörð er meðal annara nafn ábúandans og eigandans á
Straumfirði.

H. Kr. Friðriksson: Eg verð að geta þess um Btraumíjörð, a\)

þ"Í máli hefir verið hrundið með atkvæðum, og þao er því beinlín-
is á móti 63. gr. í alþíngistilskipuninni ll'ð beru það upp aptur á
þessu þíngi.

ArnlJótur Ólafsson: Mer finnst mí raunar, ao það se ekki á
móti 63. gr. í alþfnglstllsklp., því þar stendur þannig, það er 110

skilja á sama hátt. (Forseti hríngdi, tók fram í, og sagbt þetta mál
væri þegar útklj.ið, hvað þetta snerti).

Sveinn Skúlason: Eg vil bæði gefa atkvæði mitt fyrir Skel ja~
vík og líka fyrir viðauka- og breytíngaratkvæbunum ; því eg se einga
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hættu búna, þó leyft se a~ sigla upp sem flesta staðí ; því þao er
einmitt reynslan, sem lÍ að sýna mönnum, hvar kaupstabarstæðí eru

hentugust. Menn eiga að gefa leyfi til uppslglínga :i sem
frj.ílsastan hátt, og þá mun það sýna sig ej.ilft, hvar' verzlunin vill

dragast saman. þao hefir aldrei orbíð að gagni, þó stjórn og lög
hafi verið að segja, ao sumir kaupstaðir skyldi vera fastir; þeir hafa
ekki orðið fastari fyrir þess konar lagasklpanir. Landslag og veglr
skapa þess konar hvað eina, og á slíkan hlítt fá menn hin beztu
kaupstaðastæði, en ekki með því no vera með bundnum lögum að
reyna til a~ draga verslun til serstakra staða, sem ó\'íst er hvort
hæfi legir reynist.

Guðmundur Brandsson: þa'ð er tvennt, sem vakir fyrir nefnd-
inni ao mæla fram með Skeljavfk : hægðaraukinn, að stytta mönnum
Ieib, og að draga saman verzlunína ; en þingmaður Reykvíkinga hefir
nú leitazt víð a'ð sýna, ao þó verslunin dragist þar að, þá tvístrast
hún frá öðrum stöðum ; þa~ sama hefir nú vakað fyrir beiðendunum ;
þegar Skagfírðíngar fyrir nokkru beíddu um, að SauMrkrókur yrbl
löggiltur, þ:i héldu menn, a'ð hinir 2 kaupstaðírnlr, sem þar eru í
grennd, mundu falla af sjálfu ser. þess er ekki getið ; þeir hafa að

minnsta kosti ekki lagzt niður og verzlun er enn þá ekki stofnuð á
Sau'ðárkróld, að minnsta kosti mun ekki vera farlð a'ð byggja þar
verzlunarhús. Þegar nú nefndin viII draga verzlunina ao Skeljavík,
þá hugsar hún vist, að verzlun hætti í Flatey og má ske á Reykjar-
firði og að sú verslan dragist aptur ab Skeljavfk ; en þa'ð", er ekki
sagt, að það yrði; m:i ske bæði Flatey og Reykjarfjörður hangí svona
á horriminni í nokkur ár, líkt og Hofsös og Grafarós, sem ráðgert
var a'ð Sau'bárkrókur eyðílegbí, þegar hann feingist löggiltur. Eg
væri reyndar ekki fjarlægur því, sem þtngrnaðurínn úr Norður-þing-
eyjarsýslu sagðl, að opna sem flesta staði fyrir verzlunlnni, ef vöru-
megnið í landinu væri meira en það nú er, og einkum ef það væri
of míkib á þá verzlunarstaðí, sem mí eru til; en eg er óviss í, hvort
það bætir, eins og nú stendur á. þa'ð hefir opt veri'ð leyft að flytja
vörur á ýmsa staði, sem þó ekki hefir verið notab ; það er t. a. m.
Dyrhélar ; þangað hefir einginn flutt vörur síðan Gísll Símons en ; það
hefir líka verið leyft a'ð -sigla á þorlál<shöfn; eg velt ekki til, að
neinn hafi neytt þess. þa'ð getur nú verið, að hík komi á stjórnina,
þegar hún ser þetta. Hvað Straumfjörð snertir, þá voru þangað nógir
aðflutnfngar frá kaupmönnum her í Reykjavík, meðan verslunin gekk
vel, og eins mundi það fara, ef verzlunin raW vi~ aptur; þá mundi
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aðflumfngar þánga'ð verða tíM1', og eins á Krossvík. En mer er 6-
skiljanlegt, hvernig menn geta vonazt eptir, a'ð þar verði reistur
kaupstaður, meðan er vöru skortur á þeim kaupstöbum, sem mí eru.
Hvað víðaukaatkvæðí þíngmannsins úr Mýrasýslu snertir, þá læt eg
það liggja á milli hluta, en er þó á sama máli og þíngmabur Reyk-
vfkínga ; en atkvæbí skera tir málum; annars hefi eg ekkert framar
"i'ð það a'ð athuga.

Framsögumaður : Þíngma'ður Gullbríngusýslu talaði skynsam-
lega og hóglega; hann sagðí, að það væri ísjárvert, hvort aðsókn yrN
á Skeljavík. þa'ð stendur nú ö'ðru,'ísi á Reykjarfirði en Reykjavík.
Ef verzlun væri á Reykjarfírðl, eins og meðan Gísli Símonsen reiddi
þánga'ð og jafnvel Hlllebrandt framan af, þá yrðí aðsókn þangað,
einkum ef aflaðist á Gjögri. En síðan hakallsafli minnkaði, hefir
einmitt Reykjarfjarðarkaupstaðurinn tvístrað verzlun sinni, og er nú
farinn að reiða víðar á Norðurlandi, t. a. m. á Akureyri, og svo á
Borðeyrí, en þá fóru bændur að semja vib lausa kaupmenn í Kaup-
mannahöfn, og þá fórn fleiri einnig a'ð koma sjálfkrafa á Steingríms-
fjör'ð. Þegar Borðeyri var löggilt, óskuðu Stetngrfrnsflrðíngar og
fleiri af kjósendum mínum, að heðíð væri um a'ð löggilda einnig
Skeljavík, en eg sagbi : "nei, ver skulum nú fyrst sjá, hvemig Borðeyri
reiðlr af". 3 skip komu. Einn komst inn á Skeljavík í "orT þá
dundi bann yfir á móti honum; það rettist mí úr þVÍ að nokkru
leyti, því annar stó'ð nokkuð nær, og fekk verzlunarleyflð, eins og
nefndaráliti'ð sýnir. En hvort ekki hefir verið þörf lÍ honum, sest
bezt á því, að 600 tunnur af matvöru, sem hann hafði, voru lofaðar
lÍ hálfum degi, og þó svo hefði verið 1000 tunnur, mundu þær hafa
geingið fljótt út; en það er þý'ðíngarlíti'ð, þó menn her Í salnum
brosi að því, sem allir eru fullir og feitir, en það lítur öðru vísí út
fyrir þeim, sem sáu, hvernig ástatt var, og hvatti þab oss til, að fá
sta'ð þenna löggiltan strax; þVÍ ísinn getur gjört það, a'ð margra
manna líf liggur vlð, þar opt ekki er nema 1 dagur eða partur úr
degi, að þangað verði komizt.

Guðmundur Brandsson: þa'ð er misskilníngur, þegar sagt er,
að eg hafi talað um flutnínga frá Reykjarfirði II Skeljavík; en eg
sagði, að sama hugsunin hefði vakað fyrir mönnum, þegar talað var
um að löggilda Sau'ðárkrók, eins og núna, þegar verið er að tala um
Skeljavík; en í tilefni af einu því, sem stóð i nefndarálitinu, vildí
eg mega spyrja: Ef ísalög banna ínnsíglíngu á Reykjarfjör'ð, banna
þau þá ekki líka Innsíglfngu lÍ Skeljavík ?
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ll. Kl'. J?l'iðl'ik'son: Eg vil spyrja framsiigumann, hvort hann
eigi það víst, a'b þat, verði meiri vörubyrgðir á Skeljavík en lÍ

Reykjarflrðl. "Me'ð hvers leyfi var verzlun rekin :i Skeljavík í fyrra
og hitt ið fyrra, sem fulltrúi Dalasýslu hefir verið a'b staglast Ii? þetta
leyfi, sem hann talar um a'b hafi feingizt, er nýfelngið og gilti a'6
eins fyrir í vor, enda er óvíst, ao þeir kaupmenn, sem hafa verzlað
þar fyr, komi optnr, og einkum er það undir hælinn lagt, a'b kaup-
menn Í 8kcljavík geymi meira til vetrarins en kaupmenn á Reykjar-
firði, Hvað vlðvíkur því, sem þingmaður Borgflrðínga sagðl um
skllníng sinn á 63. gr. í alþíngistilsklp., þ;í skilur hann þa\) ö'ðru-
vísi, en eg held það verði skllið ; því orbið "þannig" stendur ekki í
>:ío;ts(a lið, heldur hi nnm fyrra.

Jón Iljaltalin : þa'ð hefir verið margt. tala'b nm, ao hægra væri
a'b sækja verslun Ii Skeljavfk, og lítur það einnig svo út eptir sögu-
siign kllnnugra manna og kortinu, ef það er grandgæfilega yflrlítið.
þar er og höfn betri, en á tveimur næstu kaupstöðunum þar fyrir
norðan og vestan; en þflÍtt fyrir þa'6 þykir mer fyrir mitt leyti Í-

sjrirvert a'ð gjöra höfn og löggilda kauptún á hverri vík; því það er
þvert á móti reynslu manna í öðrum löndum. St6rir staðir geta a'6
eins kornlzt upp vlð sameiníngu kraptanna ; en ver sundrum einmitt
kröptum vorum, ef ver förum að gjöra hverja vík a'b höfn. þetta
sýnir veraldarsagan, og það er höndInnarsögunnar örækí dómur allt
friÍ byrjun phoenicisku verslunarinnar allt fram Ii vora daga; það er
heldur ekki öll sælan í kríngum hina smáu kaupstaði hjá oss, svo
að vert mætti þykja, að fjölga þeim þess vegna, í úngdæmi mínu
heyrði eg þa'6 a~ minnsta kosti sagt, a'6 aumastir væri menn í kríng-
um kaupstaðina ; þar væri drykkjuskapur; luxus, óregla og Iðjuleyst
væri þar tíðust ; eg held og, a'b ver höfum ljós dæmi í sveitunum
nálægt kaupstöðunuur, og eg held líka það se skammt að fara til
a'b geta sannfærzt nm það ; bændur eru opt her nálægt kauptúnum
a'6 slæpast í kaupstaðnum 2 og 3 daga i viku, og svona er það í
fleiru. Eg held landinu se lítil bót í slíku eða æskilegt það verði í
kríngum allt land. Á hinn bóginn skaða þessir mörgu smáu verzl-
unarstaðir líka föstu kaupmennina í hinum stærri kaupstöðunum ; því
vegna þeirra þykir þeim hættulegt að byrgja vel upp verzlunnrstað-
ina, þar e'b margir specúlantar geta komið 1 ,ír, og þá er hinn fasti
kaupmaður rriíneraðnr ; hitt ário kemur kann ske einginn. Af þess-
um astæðum get eg ekki betur se'b, en það verði eitthvert los og
övlssa á öllum kaupskap; kaupmenn draga sig í hlé, og sest það á
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hinum litlu vörubyrgbum, er nú eru allvíða, að þetta el' þeiukíugar-
hatturinn. Þíngi() ætti því varlega a() styðja a'ð því, a() dreifa verzl-
uninni, en hlynna heldur ao þeim f.ln kaupstöðum, sem eru, svo ao
þeir gæti orðið sem stærstir og verulegástir.

Páll Sigurðsson: Ef leyfið til þess a\) reisa verslunarstað í
SauMrkróki er ei bnikað, þá skaðar þao ekki verslunina, og er því
dæmi þetta ekki hættulegt. !'ao er einginn skaöí, þó breytt Be til
frá þYÍ, sem i upphafi var gjört, þegar verzlunarlögin voru sett, l)\í
ekki er sagt, að verzlunarstaðlrnlr væri þá settir á hina hentugustu
stabí ; með því að setja nú marga verzlunarstaðl, getur vel veríb, að
hinir óhentugu eyðist, en verzlunin dragist saman á hina hentugu,
og styrkir það því fremur verzluuína ao setja verzlunarstaðí hagan-
lega. Ef menn geingi út frá því, að hafa verzlunarstaðí sem fæsta,
þá ætti Hafnarfjörður og Keflavík ekki að eiga ser stað, en reynslan
sýnir, a() Reykjavík fellur ekki, þó hinir se nálægt, og Reykjavík
dregur ekki heldur hina niður. þao var má ske gott ao hara fáa
verzlunarstaðí, meðan ekkert kapp var í kaupmönnum sjálfum, en
þegar verzlunarldgin voru í undirbúningi, voru kaupmenn IlIj{ig fiislr
á að flytja vörur fyrir bændur einmitt til þess að f,í sem flesta verzl-
unarrnenn; en nú hafa þessir flutningar minnkað mikið ; en það fór
a'ð draga úr kappi kaupmanna, með ao nota flutníngsleyílð og þauu-
ig létta fyrir landsmönnum þá örðugleika, sem em á laungum kaup-
staðarferbum, og draga þá til sín, og líka af þyí að kyrkíngur IWIll,

í verzlunína.
Stefán Jónsson: Vegna þess ao þeir, sem mæla á móti liig-

giIdíngu Skeljavfkur sem verzlunarstaðar, taka dæmi ar Sauðarknik
til styrkingar máli sínu, eins og mer virðist þfngmnöurluu frá Gull-
bringusýslu gjöra, þ,í vil eg geta þess, ao þó þar cldd:óe þegar
reistur kaupstaður, hafa bæði fastakaupinenn og Iausakaupmeun verzl-
að þar af skipum til ruíkils hagnaðar fyrir bændur, og vil eg því
"em Skeljavík meðmæltur. en ei á móti þvi, ao hún verði löggiltur
verslunarstabur.

Guðmundu1' Brandsson : þa'ð er Ieiðinlegt, ao menn skuli þurfa
a'b iltskýra það, Heill menn taka ljóslega fra III , og furðar mig á því
með þingmann EyfirOínga, sem ei er vanur a'ð vera svo skilníngs-
lítill eða eptirtektalaus; eu meining mín var sú, að dæmi Sauðar-
króks gæti bi á stjórninni orðið til fyrírstöðu því, að menn feingi
löggiltan verslunarstað á Skeljavík; þegar þau leyfi til verzlunarstaða,
sem hún er búin að gefa, ekki eru notuð, þá mundi hún verða ó-
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Iriaarí á a~ gefa leyfi til að reisa fleiri verzlunarstaðl. Sami mis-
skilníngur var hjá þíngmanni Rangvellínga. Eg sagði ekki, að það
spillti versluninni, að hinir nýju verzlunarstaðir væri énotaðír, en
a~ það, að ekki væri notaðir þeir verzlunarstaðír, sem stjérnin hefir
gefið leyfi til ao nota, spillti hj:i henni fyrir því, að fá leyfi til að
reisa fleiri verzlunarstaöi. Mer sýnist einnig Isjarvert , að setja þar
verzlunarstaðl, sem þeirra ekki er þörf. Nú lítur út fyrir hallæri í
landinu, og getur þ:í þíngið ætlazt til, að nokkur kaupmaður muni
fara að setja sig þar niður, sem eingar vörur eru að fá? mer finnst
nógur tími til þessa, þegar ástandið batnar og betur lætur í ári.

Indriði Gíslason: Menn segll, að ekki megi fjölga verzlunar-
stöðum og er það nui ske satt, en þó Skeljavík verði gjör~ ab verzl-
unarstað, fjölga þeir ekki fyrir það, því nú er verzluuin bæði á
Flatey og Reykjarfirði reU hætt, og er það eingan veginn svo, að
Skeljuvíkurverzluuln hafi sundrað þessum höndlunarstöðum, heldur
myndast Skeljavíkurverzlun af því, sem hinir eru hættir, og "ill hún
koma einmitt upp aptur, þar sem landsmönnum er hagfelldast.

Framsögumaðu1': Vibvíkjandl spurningu þíngmanns Reykjavíkur-
bæjar, hvort meiri matbyrgðir mundu liggja fyrir til vetrarins íSkeljavík
en í Reykjarfirðl, þ;i get eg svarað því, að meira mundi sækja llO

Skeljavík og mundu menn má ske þar geta felngíð lán til næsta :írs,
eða safnað byrgðum í Iorðabiir ; en ef Skeljavík yrM verslunarstað-
ur, er eg sannfærbur um, ao verzlunín mundi verða þar t.ipmeirí en
á Reykjarfirði.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli: Eg víldí svara hinum háttvirta
6. konúngkjörna þíngmanni því, að það á ekki ætíð sem bezt við
her II Íslandi, ao draga dæmi af ástandi og hugsunarhætti manna í
öðrum löndum; okkar afstaða, landsbyggðarlag og bunaðurháttalag,
er svo afskekkt og frábrugðíð og verður að vera það "egna kríng-
umstæðanna, ao það tjáir opt ekki að bera það saman víð önnur
lönd og síbí þeirra. Her verður að taka þær kríngnrnstæður, sem
einmitt eiga "ið mrilið, sem nm er verið að ræða. Ekki get eg
heldur samsinnt þíngmanni Gullbringusýslu um það, að málefni þetta,
þó það væri fram borið, spilli nokkurn hlut fyrir verzlunargánginum,
því þó hann tæki til dæmis, að ekkert gagn hafi orðíð af því a~
leyfa verslun á Sauðrírkrók, þorlákshöfn, vi~ Dyrhóla og víðar, þá
hefir þó slíkt leyfi ekki gjört neinn baga, þó einginn noti það ; ann-
ars mun a~sóknarley8i'O á Saul'l<írkrók í fyrra og í ál' meira koma
til af þeirri verzlunarnauð, sein upp kom í fyrra, en því, a~ þar se
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öhentugur staður, Eg held því, aú þaú se óhætt, þó aú víðar væri leyft
aú verala en er, svo það geti komlð fram, sem hinn heiðraðí þíng-
maður frá Norður-þingeyjarsýslu sagði, að kauptúnin komi ser sjálf
upp, eptir því sem þau eru "el til verslunar fallin, eu orðin liggja
.til alls fyrst. Fyrst verður ab fá það leyft, aú það megi sigla upp
þá hentugu staði, svo það geti staðið opið fyrir, ef siglíng kynni
aptur að aukast, og verzlun að lifna "jú, því það getur verið seint,
aú eiga þli ógjört að útvega og undirbúa þetta leyfi. þar sem hinn
heiðraði þlngmaður Reykvíkínga heit, að þetta mál ætti ekki aú. tak-
.ast til þessarar umræðu eptir 63. gr. í nlþíngíslögunum, þá vil eg
segja, að þetta er ekki nýtt mál. M,ili'ð um fjölgun og löggildíngu
verslunarstaða er áour á reglulegan hátt komið í þíngi'ð og til nefnd-
ar, og þetta um Straumfjör() er einn ángi af því eða víöaukaatkvæbl
víð þab.

Jón Hjaltalín : Eg vil ail eins svara þíngmanni Mýramanna,
því mer sýnist þánkagángur hans ösamboðlnn gáfum hans, þar sem
hann ekki vill samlíkja Íslandi við önnur lönd. Eg sagðl, að í öðr-
um löndum he~i verslunin þróazt bezt, þar sem menn hö~u hlynnt
aú henni á víssum stöbum ; það sjli menn lí versluninní frá því Foeni-
efumenn tóku að versla og til vorra daga; og því skyldi þa'ð ekki
eins geta skeð her? Í:!land er þó ekki undanþeglð hinum almennu
náttúrunnar lögum. þaú er sorglegt a'ð heyra gáfaúa menn tala
þannig. Mer þykir það annard skrítlð, að verzlunanuenn skuli ekki
hafa verlð teknir til ráða í verslunarunílinu, þar sem þeir hefði verið
færari en margir þingmenn til þess að dæma um margt í því, en
þeir hafa ekki verlð spurðir um neitt; í öðrum löndum eru kaup-
menn ætíð consúleraðir í verzlunarmálum, og mætti eins gjöra her,
því þó margt her á landi sa sérstakt, er það samt ekki gagnstætt.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg vona, a~ þíngmenn hafi
heyrt ræðu mína, og hvernig orð mín l.ígu, og mer þykir það ó-
verðugt hinum hattvirta konungkjörna þíngmanní, að r~ngfæra fyrst
orð þíngmanna, og tilbúa ser þannig efni, til að leggja illa útaf
þeim;en þar sem hann undrar sig á því, að þíngmenn her (kunnugir
landsmenn) hafi verlð og se á annari meíníngu, en kaupmenn í öðr-
um löndum, t. a. m. Norvegí, þá styður það hið sama, sem eg hefi
sagt, ab her stendur öðruvísi á en í öðrum löndum, því skynsamir
og kunnugir mennirnir (þíngmennirnir) verba aú þekkja bezt kríng-
umstæðurnar her, og betur en kaupmennirnir útlenzku, svo sá kon-
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úngkjörni þíngruaður hefir með þessu dæml stutt það m.il, sem hann
þó vildi sannarlega fella.

Jón Sigurðsson fni Kaupmannahöfn: þab var skaði, ab þíng-
maður Mýramanna tók ekki dýpra í árinni, því hver, sem til þekkir,
veit, ab kaupstaðir Í öðrum löndum eru töluvert mínari en Straum-
fjörður og Reykjavík. Í Noregi til dærnls þarf ekki, ef eg Illan rétt,
ab vera leingra milli farmstaðanna og kaupstaða eða farmstaða á
milli en 5 mílur. Eg veit ekki heldur dæmi til, ab kaupskaparleyfi
se til óhagnaðar; hvert dæmi her á landi sannar, ab leyfið hefir
verið til hagnaðar bæði fyrir landsmenn og kaupmenn, og það jafn-
vel þar, sem kaupstaðarleyfið hefir verið ónotað, og eingin hús orOib
byggð, t. a. m. á Borðeyri. Kaupmenn sjálfir eru nú hættir ab
mæla á móti, ab þar ætti að vera verzlunarstaður, og sveitamenn
segja betri verzlun en áður, ekki einúngis þar, heldur og einnig á
Skagaströnd, þVÍ skip hafa komið á Borðeyrl, þó ekki hafi verið
byggð þar hús. Eins er með Sauðarkrök. þab er annars undarleg
hugsun, sem bæði á hinum fyrri þíngum og enn Í dag kemur her
fram ,í þínginu, að menn halda, ab vörumegnið muni allt af standa

Í stað, en hvorki vaxa eða minnka; menn tala svo, eins og
þeir gjöri ráð fyrir, að sama vörumagn se allt af fyrir hendi, bæði
af innlendum vamíngl og aðfluttum) og að þessar föstu vörubyrgðir
skiptíst upp í því fleiri staði, sem verzlunaretaðlr fjölga. þessi
hugsun er alveg órett, því vörumegníð getur vaxið og minnkað, eptir
því sem héruðunum fer fram eða aptur, eptir því sem mönnum verð-
ur hægra fyrir til verzlunartnnar og auðveldara að skipta vörum sín-
um. Ver verðum ætíÐ að hafa þaÐ hugfast, að verzlunln er handa
landsmönnum, en landsmenn eru ekki til fyrir verzlunina. Þegal'
hagnaður landsmanna eflist, "ex vörum egnið, eins og auðséð er, því
ekki geta landsmenn aukið vörumegnið á þeim tíma, sem þeir þurfa
til þess að fara Língar kaupstaðarferðir ; þess vegna verða menn al'>
gjöra þeim dem mest hagræði, sem eiga að búa til Iandsviiruna, svo
hún verði sem mest, Þab dregur ekki heldur versluninn frá ein-
stökum kaupstöðum, þó verzlunarstaðlr se settir nálægt bændum; því
mer sem kaupmenn eru "ið vöruna, þ"Í meira vex hagræði kaup-
manna og þess meir vex vörumegníð. Ef svo er, sem vera kann,
að verzluu nú se minni en áour, er það ekki því al'>kenna, að verzl-
unarstöðum hefir verið fjölgao, heldur ástandi sjálfrar verzlunarlnn-
ar; verzlunín hefir verið og er enn í kreppu, en getur bráðlega korn-
izt úr henni, og verzlunín aukizt. Viðvíkjandl þeirri meiníngu kaup-
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manna, at) verzlunln se nú hvíkullí en á~ur, þá er þat) satt, at) hún

er nú hvíkulli, en þegar eitt verslunarfélag sat um hítuna, þVÍ sú

verslun var óneitanlega viss á kaupmannsins hlið, en eigum ver at)
fara eptir þVÍ? Kaupmaðurinn verour a~ vera í nokkurri ÓVh;8U,

því ef hann á ekkert undir kasti Í verzlun sinni, þá er hann ein-
okunarmaður, Hversu sanngjarnir sem ver viljum vera, getum ver
aldrei bætt úr þessari óvissu kaupmanna, neina ef ver seldum þeim
vlss héruð, en ef ver gjörbum það, þá er eg hræddur U1l1, að kaup-
menn mundu ekki verða viljugri á að flytja naucsynjavörur , þegar
verzlunin yrbí þannig einokuð,

Jón Hjaltalín : Eg vil að eins svara hinum háttvirta sessu-
naut mínum, er tók dæmíð af Noregi, þVÍ, at) eg hefi einmitt heyrt
norska kaupmenn kvarta yfir verslunarlögum sínum, og segja, að þau
mundu niínera sig, og sama segja kaupmenn her á Íslandl, Mer
finnst skylda mín at) segja þetta á þessum stað og halda því fram;

þar eg hefi heyrt svo marga helbvlrða kaupmenn segja þao, svo að
eg efast ei \1111, að það hafi verið sannfæríng að minnsta kosti sumra
þeirra. Mer þykir það óhappalegt og slæmt, að kaupmenn ekki voru
teknir til rábneyth;, þegar verzlunarlögtn voru búin til, og er það

sannfæring mín, ao þao hafi stuðlað til þess, ao kaupmenn fai vont
auga á bændum og álíti, ao þeir erfiði á móti ser, og gjörir það
mikíð illt, því þó bændur ekki erfíðí á móti þeim, gjörir það nóg

iUt, þegar kaupmenn hafa þá meiníngu, ao þeir gjöri það, en það
hefbí mátt fyrirbyggja, með þVÍ að taka kaupmenn til rubaneytís í
verzlunarrnálsnefndlna, því þar á áttu þeir fullan rétt, og það hefði

getað verið til mikilla bóta, þVÍ þeir hafa, sem "on er, langtum betra
vit á verzlun, en landsmenn geta haft. Eg get ekki heldur trúað
þVÍ, ab kaupmenn þeir, sem eiga ao lifa í landinu, vilji þess skaða
eða rúín , því með þVÍ rúínera þeir s}í1fa sig, og mjög er hætt

víð þVÍ, að kaupmenn ekki geti stabið sig, af þVÍ þeir ern of marg-
ir; en eg álít meira hag af því fyrir landið, að kaupmenn se ekki
svo margir, heldur duglegir, þeir sem eru, svo verzluuln gángi með
nokkrum krapti. Vi~"íkjandi þVÍ, að það mundi auka vörurnegnlð,
ef bændum gæfist færi á því, að fara opt í kaupstaði, þá held eg
að megi segja margt á móti þVÍ; þeir, sem þekkja til Mosfellssveit-
arlnnar, þeim mun vera þa~ kunnugt, a~ víst 1/10 partur sumarsins
geingur til þess a~ flakka í kaupstaöínn, og sumir eru svo fúsir á
það, að þeir færa hverja sátuna, jafnótt og hún þornar, niður í kaup-
staðinn, Menn vita líka, að mörgum tímanum munu ýmsir nesja- og
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nærsveitamenu eyða í Hafnarfirðí, og á meðan kappsmennirnir sitja
úti á sjó og draga fisk, eru sumir þeir, er latir eru, ao slæpast inni í
Reykjavík og Hafnarfirði, sem annars mundi má ske hafa róið líka,
ef þeir ekki hefði verið svo nærri kaupstöbunum. þetta sannar til
fulls, að lítil astæða er til ao stóla upp á það, að vörubyrgðir auk-
ist, þó smákaupstaðírnir fjölgi. Eg 'eit á hinn bóginn ekki heldur

til, ao vörur liggi óseldar í hinum fjarlægari sveitum, en hitt veit
eg, að kaupmenn segja, ao mestar og bcztar vörur komi frá þeim
hðruðum, sem eru fjarlægust kaupstöbunum, og get eg því ei verið
hinum háttvirta þíngmanni Ísfirbínga samdóma í þessu. Eg get eigi
með nokkru móti trúað því, að kaupmenn se' évlnsælir landinu, því

þeirra verzlun getur ei blómgast, nema bændur, fiskarar og aðrir iðju-
menn blömgíst líka. Eg veit líka á síðasta vetri dæmi, sem sýna,
að kaupmönnum er opt vel til bænda, þVÍ þá bjalpuðu þeir og gáfu
mörgum, sem einga björg höfðu; og yfir höfuð álít eg það ætíð góða
reglu, að ætla mönnum heldur of gott, en of illt. Sú óhappalega
spenníng, sem her er milli kaupmanna og landsmanna, ætti fremur

að kefjast en glæðast ; hún gjörir eigi nema illt eitt, og er bæði ó-
rettvís og Skaðvænleg.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þar sem hinn háttvirti
6. konúngkjörní þingmaður sagði, að kaupmenn í Noregi hefði sagt

ser, að verzlunarlögin norsku væri þeim til tjóns, þá sannar það
ekkert, því þó einstakir menn segbi slíkt, þá berst það til baka af

sjálfu ser, þegar ver aðgætum, að verzlunin í Noregi hefir blómgazt
einmitt á seinni tímum hvað mest, síðan verzlunarlög þessí voru gefin

út. Enda þarf heldur ekki að fara til Noregs, því þeir, sem þekkja
til í Danmörku, vita, að í grennd víð Kaupmannahöfn ern nokkrir
kaupstaðlr og ekki leingra frá bænum en upp á Kjalarnes, þar sem
hann bar á móti, að vörubyrgðir væri uppi í sveitum, þá kann það
vel ao vera, en þetta hefi eg ekki sagt. Eg sagbl ekki, að vörur
lægi fyrir í sveitum, heldur sagði eg, að vörumegníð yxí, þegar menn
ætti hægra með að koma frá ser vörunum, og þetta hefir reynzlan
sannað, því síðan að verslunin varð frjálsari, og hún einnig var
leyfð útlendum þjdðum, síðan hefir vörumegníð vaxið margfalt, og
þó hafa kaupmenn ávallt kallað það tjón fyrir sig og viljað með
eingu móti, að einokunarverzlunin væri af tekin; eg efast ekki UUl,

að það hefir verið sannfæríng sumra þeirra, en mannleg náttúra tr
ætíð sjálfri ser lík, og menn mega ekki þannig trúa einstökum mönn-
um, að menn fyrir þeirra orð leggi þau bönd á atvinnuvegi, er geti
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skaðað hina almennu velferð, Sumir kaupmenn hafa má ske orðið
deigir á ao halda fram verslun sinni með kappi fyrst í stað, eptir
að hún var g.iör~ rýmri, og er það eðlilegt, en þetta mun von brað-
ara jafna sig, og eptir minni ætlan gæti landsmenn hæglega bætt úr
því sjálfir. Þa~ er landsmönnum sjálfum að kenna, ef verzlunar-
frelsið verbur þeim ekki til góðs.

Framsögumaður : Mer finnst menn vera farnir að tala um
verslunina yfir höfuð, í stað þess a~ tala um það, hvort Skeljavík
skuli verða löggiltur verzlunarstaður, en mer sýnist, a~ úr óvissu
kaupmanna muni bætast, þegar póstgaungur verða betri milli Dan-
merkur eg Íslands; þá geta þeir bæbí Ielngíð vissu um það, hverjar
vörur það eru, sem þeir þurfa ao koma með, og eins, þegar pöst-
gaungur batna í landinu, hvort þeir geta átt von á að fá vörur
sínar borgabar af landsmönnum. þar sem hinn 6. komíngkjiirni
þíngrnaður sagði, a~ þetta mál (líklega aðalverelunarmallð) hefði ekki
verlð borlð undir kaupmenn, þá held eg, að flestum :le þa~ kunnugt,
a~ það var gjört af stjlírninni, og nui segja, að þa~ mál hafi geíngið
frá Pílatusi til Heródesar, og aptur frá Heródes til Pílatusar. En
þar sem sá konúngkjörni þingmaður sagðí, aa þeir yrði slöðar, sem
búa í kríngum kanpstaðlna, þá held eg, a~ þar búi líka duglegir
menn, sem hafa hag af þVÍ, ao vera SYO nærri kaupstöðunum. Ekki
hefir Secretairlnn í Ylðey Iloanað upp ennþá, þó hann búi nálægt
kaupstað ; það er þVÍ til blómgunar dugnaðarmannlnum að vera ná-
lægt kaupstað, en slóðinn er slóðí, hvar sem hann er, og er ekki
hægt að bjarga þeim, sem ekki vill bjarga ser sjálfur.

Forseti: þar et ekki taka fleiri til máls, álít eg undírbriníngs-
umræðu þessa máls loklð, og kemur þá samkvæmt dagskránni til
ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu þaklcarávarpið til konúngs (fyr-
ir undirskript undir Islenska textann Iagaboðanna).

Var þakkaravarplð síðan afhent frámsögumanni Petri Peturs-
syni, og las hann þa~ upp, og "ar það samþykkt í einu hljéðí,
ÞakkarávarpiO hljóðar þannig:

"Allramildasti konúngur!

Frá Því er þer, allramildaeti herra konúngur! heiðrubuð land
þetta með híngaðkomu yðar, hefir yðar hátign á svo margan hátt
sýnt, hve annt yður er um, a~ efla heill og framfarir íoland:i í and-
legum og veraldlegum efnum. En ekkert ber ljósara vott um y~ar
hátignar landsföðurlegu mildi, en það, a~ þer mí hafið veíu Íslend-
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íngum þá bæn, sem þeim lá svo ríkt á hjarta, að fá hinn íslenzka
texta laganna undirskrifallan af yðar hátign.

Túnga serhverrar þjébar er hennar dýrmætasta eign, og því
meiri mætur hljótum ver Íslendingar að hafa á vorri túngu, sem hún
er hin bezta arfleifð vor og sá menjagripur, sem geymir fornaldar-
sögu Norðurlanda, og því meiri lotningu sem ver höfum borið fyrir
komingum vorum, því innilegar höfum vér hlotið að óska þess, að
sjá þau lög, sem "er áttum að hlýða, staðfest með undirskrípt þeirra
á vorri túngu. Af þessum orsökum hefir þetta þíng að undanförnu
nálega í hvert sinn, er það kom saman, ítrekað þessa bæn sína, og
þó það hafi þótzt sjá fram á, ab bænheyrslan væri ýmsum erfiðleik-
um bundin, eptir því stjérnarskípulagl, sem nú er í Danmörku, hefir
það þó að hinu leytinu haft það óbifanlega traust á year hátignar
vísdómi og mildi, ao yðar hátign mundið sigrast á öllum slíkum
erfiðleikum.

Og þetta traust hefir ekki brugbízt. Farsælt er það land, sem
á svo mildan konúng!

Farsælt er það ríki, þar sem kouúngurinn leitar styrkleika síns
í ást og hylli þjéðarlnnar !

Meo dýpstu lotníngu leyfir alþíngi ser í nafni allra Íelendíngu,
ao votta yðar hátign innilegasta þakklæti fyrir þenna dýrmæta vott
um yðar landsföðurlegu mildi. Eins og hann miðar til ao veita lög-
unum þeirra fullu helgi, þannig mun hann og gjöra minningu yðar
hátignar ógleymanlega í árbókum Íslands og hjörtum allra Íslendínga.

Almáttugur guð farsæll stjórn yðar hátignar og haldi sinni hendi
yfir yður og yðar kominglega húsi!

Reykjavík, 19. júlí 1859.
Allraþ egnsamlegast,

Jón Guðmundsson. Petur Petursson".

Síðan var lesið upp álitsskjal til konúngs í helgidaga málinu, og
var það einnig samþykkt af þínginu, það er svo hljöbanda :

"Til konúngs!

Alþíngi 1857 sendi yðar hátign allraþegnsarnlegasta bænarskrá
um: 1, að samið yrði frumvarp til nýrrar helgidagatilskipunar fyrir
Ísland af .nefnd lllanna í landinu sjálfu, og 2, að í frumvarpi þessu
yrði einkum gjörð sú breytíng á tiJsk. 28. marz 1855, ao löghelgi
sunnu- og helgidaga yrði látin vara allan daginn .

Með frumvarpi til opins bréfs, þessu efni viðvíkjandi, sem yðar
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hátign hefir láti~ leggja fyrir þetta þíng, er fullnægt hinu síðara at-
rlðí í bænarskrá þíngsins 1857, og hefir þíngtð nú kosið 3 manna
nefnd í máli~ og rætt það á 2 aðalfundum ; og leyfir ser mí allra-
þegnsamlegast ab segja um það álit sitt á þessa leíð :

Nefndin tók það fram í .ilitsskjalí sínu, að óánægja almenníngs
með tilsk, 28. marz 1855 hafi einkum átt rót sína í því, að luin
takmarkar löghelgi sunnu- og helgidaga víð mlðaptan, en lætur hana
ekki ná til alls dagsins. Fleiri þíngmenn studdu þetta álit nefndar-
innar, og korn eingin npp.ístringa fram um það, a~ þíngi~ skyldi ít-
reka hm fyrra atriN~, sem fram var boríð í bænarskrá þess 1857
undir tölultð 1. og 2. A~ vísu komu fram II þínglnu nokkur breyt-
fugaratkvæðí, helzt í þá stefnu, að láta helgihaldið, að minnsta kosti
í Reykjavík og öðrum kaupstöðum, ekki nIÍ nema til mibaptans ; en
þó breytfngaratkvæðí þessi ekki væri með öllu ástæðnlaus, fannst
þó þínginu hitt verða að vega meira, að betnr hæfði að ala en rýra
og særa guðrækilega tilfinníngu þjöðarínnar, með því sjlí1ft lagabob-
fb einnig leyfði þær undantekníngar, sem nauðsynlegar væri í til-
liti til helgihnldslns, jafnvel eins í Reykjavík og annarstaðar, þar
sem siðir og lifnabarhættir manna ekki væri þar svo mj(ig frabrugðn-
ir sveítalíflnu, því er ætti ser stað, Voru því breytíngaratkvæðín
felld með miklum atkvæðafjölda, og eins það eina, sem a~ eins mið-
aði til a~ skýra frumvarpíð, en þfngið áleit hvorki nauðsynlegt ne
heppilega orðað. þar á móti fellst þínglð með 17 atkv. gegn 5 á
það, a~ leggja það til, að frumvarp stjórnarinnar yrði breytíngarlaust
gjört að lögum.

Leyfir því þíngtð ser allraþegnsamlegast að mæla fram með
því, a~ yðar hátign lögleiði óbreytt það frumvarp til opins
bréfs viðvíkjandi breytíng á tilskipun 28. marz 1855 um
sunnu- og helgidaghald á Íslandi, sem lagt var fyrir þetta þing.

Reykjavík, 1!I. júlí 1859.
AlIraþegnsamlegast,

Jón Guðmundsson. Petur Petursson.

Forseti: Bæði þakkaravarpíð og :ílitsskjalið mun þá verða undir-
skrifað og afhent hinum hæstvirta konúngsfulltrúa. Fleira er ekki
til umræðu í dag, en vegna þess að Iíti~ er til að ræða á morgun og
þingmenn hafa ærið að vinna í nefndum, vil eg eigi skveða fund
fyrri en á fimmtudaginn hinn 21. þ. m. kl. ll.

Fundi slitm.
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21. júlí - þrettándi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 6. komingkjörni þíngmaður, sem hafbi

tjá'ð forseta, a'ð þar hann væri sóttur til veikra suður í Hafnarfjörð,
gæti hann eigi komið ;i fund í dag. Nngbók Irrí fyrra fundi lesin

upp og samþykkt.
Forseti: Áour en geíngið er til dagskráarlnnar, skal þess getið,

a'ð eg hefi felnglð tilkynníngu um, ao í nefndinni um stjórnarbótarmá1ið
er kosinn formaður þíngmaður Ísfírðfnga, og skrifari þíngmaður Norð-

ur-Mrllasýslu, og í nefndinni til að íhuga, hvað gjöra skuli til þess
a'ð rá'Oa úr almennri neyð og yfirvefanda hallæri, er kosinn forrnabur
hinn 6. kontingkjörnl þfngmabur, skrifari þingmaður Borgfirðínga.

Eptir dagskr.inní kemur þá fyrst til lnng.ingsumræðu og nefnd-
arkosníngar (eða tilvísunar til annara nefnda) uppástringa frá þíng-

manni Rángvellínga: a) Um að fá varðkostnaðinn, er Rángárvalla-
sýslubúar hafa varið til að verjast og varna útbreiðslu fjárkláðans
1857 og 1858, endurgoldinn af jafnaðarsjóðnum ; b) ab fá endur-
goldið það sveitafe, sem tekið hafi verið úr jarðabókarsjóði, og
varið til að kaupa fyrir kláðalyf. Plutníngsmaður er upp.tstring u-
maðurinn.

Máli'ð afhent uppástúngumanni.

Páll Sigurðsson: Eg skal með leyfi hins háttvirta forseta
leyfa mer að lesa upp:ístúnguna.

Var síðan uppastungan lesin, SYO lútandi:

"Samhæmt skriflegri ósk margra kjósanda minna þess innihalds:
1. Ao eg vlldí bera upp fyrir hið heiðraða alþfngl, a'ð þeir sem

kostuðu vörð sumarið 1858 fr;i þórsmörk og inn með Markarfljóti,
a'ð SyO nefndu Fjallabaki norðan víð EyjafjalIajökul upp að Torfa-
jökli og þaðan norður að Túngnaá, feingi kostnaðinn borgaðan
af jafnaðarsjéðl Suburamtsíns, eður þá öðru því fe, er haft væri
til útgjalda vi'ð fj,irklá'ðann. Upphæð þessa kostnaðar er 144 rd.,
og þar til kostnaðarrelkníngur frá hreppstjóra Eyfellíngá fyrir vörð
með Markarfljóti í sjó fram 95 rd. 88 sk.

2. Hefir fjöldi bænda í þeim 6· hreppum Rángárþíngs, sem í
fyrra vor var harðlega skipað af amtmanni Suðuramtslns með breti dag-
settu 19. apr., sem með fylgir, undir strangar sektir og dráp saubfðn-
aðar, ef ekki væri hlýtt, að baða allt fe sýslunnar úr þeim thes-
etersko klá~alegi upp á eiginn kostnað, hvað snerti meðalakaup,
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Íllltnfng þeirra og alla fyrirhöfn; en þó bændur, vegna þeirra straungu,
og eg held dæmalausu hótana, sem amtshrðflð ákvað, með nauMng
framkvæmdu ba~i~, þá samt lýstu því margir þegar yfir, að ef ba~-
meðul þessi ekki sýndist gjöra neitt a~ verkum með a~ útrýma
sýkinni, þ/i borguðu þeir ekki meðulin, utan dómstólarnir skylduðu
þá þar til. En þegar amtmaður fðkk það að vita, þá leyni hann
ser, a~ I~reppsbú\lm fornspurðum, að taka borgun fyrir meðul þessi
af höfll~stól þeirra sveltasjóða, er hreppar þessir áttu á rentu f jarða-
békarsjdðnum. VmTíkjandi þessu efni hefi eg líka felngið skriflega
bón margra víðkomandl hreppsbænda, að bera málefni þetta upp
fyrir hið heiðraða þíng, og beiðust þess Iibsinnis með, að send væri
konúngi vorum bænarskrá þess efnis, a~ hann vlldl fyrirsklpa, að
sjó~um sveitanna verði að fullu bætt það, er þeir hafa verið skertir
Ti~ borgun þessara baðmeðala.

þar eg eptir al'> hafa yfirvegað þessar sanngjörnu kröfur kjós-
.anda minna, fann, a~ þeir, víst sumir, ekki höfðu faríð þess form-
lega á leit vlð amtmann, hvort hann ekki vildl takast á hendur, að
sjá fyrir, að þeir feingi varðkostnað þenna endurgoldinn, og þar
til al'>sveítasjéðum þeim, er fe~ var frá tekið til borgunar baðmeð-
alanna, gæti orðlð það aptur að fullu bætt, þá ritaði eg amtmanni
8. þ. mán bref, sem her með fylgir, þess innihalds, hvort honum
ekki þéknaðíst, að takast á hendur, að sjá fyrir borgun þessa varð-
kostnaðar, og rita mer þar um hi~ fyrsta mögulegt væri. Aptur rit-
aðl eg sama amtmanni br~f 12. þ. rmin., hvort hann ekki vildi lofa
að sjá um, að sveltasjóðum þessum yrðí borgað fe~ a~ fullu, er
hann hani þaðan tekið, til að borga með baðmebulln, og í því til-
felli, að hann gæfi neitún fyrir þessu skilyrði, þá éskaðl eg, a~ hann
gæfi mer skýrslu yfir fjárupphæ~ þá, er frá hverjum hrepp hefbl tek-
in verlð. Þegar eg ekkert svar hani feinglð þann 16. þ. mán.,
rltaðí eg forseta þíngsíns bréf, og beiddi hann, a~ leita svars um
þetta efni hjá arntmanni; og afhenti hann mer þann 19. þ. mán.
bref, sem Inníhélt STar amtmanns, sem fylgir. Af breti amtmanns
má rá~a neitun hans með að taka að ser að sjá um borgun þess
umrædda varðkostnaðar, og um vi~rettíngu sveítasjéðanna ; hefi eg
ekki annað svar feíngíð en bréf þetta, og einga skýrslu um upphæð
fjárins, en það kemur ekki því víð, þó eg á annan hátt hafi kom-
izt því næst, ab upphæð þess muni vera tilsamanslögð kring um
1200 rd. Af þessum ástæ~um verð eg ab leyfa mer a~ beiðast, að
híð heíðraba þíng taki' mál þetta til löglegrar meðferðar, og ab þa'ð
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ritaði konúngl vorum bænarskr-í þess innihalds, ao hans h.itign mætti
þóknast a'b Jyrlrskipa :

1. Að sá að framan umræádi 1)arðkostnaðarreilmíngur mætti
borgast annaðhoort af jnfnaðarsj6ð Suðuramtsins, eðl' þá
öðru því r~,sem haft er til útgjalda í þessu kláðamáli, og

2. Að þeim sveitasjóðum Rángárvalla.~ýslu, sem fe var frá
teliið til að borga mer) Þ lU thessíersku baðmeðul, er brúkuð
voru þar, verði það að fullu endurgoldið frá því opinbera.

Reykjavík, 20. júlí 1859.

Páll Sigurðssona.
Páll SiguTðsson: pa'b hafa nú þíngmenn heyrt, að uppástringu

þessi inniheldur 2 atriði, 1) að Rungvellíngar W endurgoldinn varð-
kostnabinn, og þa'b því heldur, sen það var eptir skipun hlutaðeig-
anda amts, að valeta feo í heimat ögum, en sem Rángvellíngar ekki
sáu mögulegt a'b hlýtt yrði, þar ')0 feo með því yrði ónýtt og hor-
ab, og gæzlan þó allt af ekki einasta ónóg, heldur þýOíngarlaus til
ao forða sam ga ungum; og álitu menn, ao það væri meiri arður í
fenu, að skera niður strax um vorið, þó það væri óyndlsúrræðl, held-
nr en ao setja það í þá tröð, sem það yrði enn verra nm haustið;
málnyta kiipeníngs hlyti að rýrna stórlega með þessari aðferð, vinnu-
kraptar vöktunarmanna missast frr. heyafla, og tún og einkum eingj-
ar sæta stórum átroðníngt og skemmdum. Öllum leizt því hentugra,

að breyta stefnu sinni, og setja ~eldur haganlega verði, nota ekki
allan afréttinn, en reyna að verja Skaptafellssýslu, og það, sem ept-
ir var, eða enn þá var alltlð heil brigt af Rángárvallasýslu, og þótti
mönnum það gegna furðu, ef kostnaburinn ekkí feingist borgaður,
þar arntíð hafði borgað kostnabín 1 við verði þá, sem Rangvellíngar
höfðu til lagt, eptir boðí amtslns 1857, að verja ao vestanverðu, og
jafnvel að nokkru leyti milli Noriurlands, Rangvellíngar beiddu þess
á fundi, að samin væri bænarskr.í til þíngslns um þett~l efni, en þar
ekki var búið ao fá svar frá stiptamtmanní um, hvort hann ekki
mundi borga þenna kostnað, þá'ólu þeir mer á hendur ao bera það
fram, fyrst vi'b amtmannínn, og I:Í hann neitaði, þ,í að biðja þíngíb
að taka rnalið til meðferðar, og hefi eg her hjá mer skriflega ósk
margra um þetta efni, og þegar og sá, ao Vestur-Skaptfellíngar höfðu
sent kvörtun um líkt efni til þír gsins, sneri eg mer til arntsins, en
þar eg hefi Ielngíð neitun frá amtínu, sá eg ein gin önnur úrræði,

en gjöra uppástúngu um þetta til þíngsins, jafnvel þó eg ekki hafi
neina beinlínis bænarskrá eða uppástúngu um' þa'b úr sveitunnm.
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þessu atriðinu álít eg þli ætti að vísa til nefndarinnar, sem á all í-
huga umkvörtun Vestur-Skaptfellínga; því varðkostnaðurinn fellur í
eitt, þar hvorirtveggja vörðu saman. þatl er vitanlegt, að það er

því astæðumlnna, að endurgjalda ekki varðkostnað þenna, sem menn
komu í haust saman úr öllum sýslum suðuramtsíns, nema Skapta-
fellssýslu, lÍ fund þann, sem amtmaður kvaddi til her í september í
fyrra, hvert Rángvellíngar sannarlega sendu þjóðkjörna menn, hvern-
ig sem kosningarnar á þeim hafa verið í öðrum sýslum, til að heyra

álit manna úr sveitinni, og koma ser niður lí, hvað nú skyldi af
raða. Á þessum fundi kom það fram, ab mennúr hinum kláðasjúku
sýslunum, sem höfOu feingizt vi~ Iækníngarnar, eigi gætu stabíð að
þeim leingnr endurgjaldslaust. þetta þótti arntmanní sennilegt, og

áleit, að þeir ætti endurgjald skilið, en fe væri eigi til, og hann
sæi ekki, hvaðan það yrðl teklð, þá var því hreift, að taka lán upp
á jafnaðarsjébínn, og á það var fallizt af mönnum þeim, er mættir
voru úr kléðasyslunum, sem ekki var svo undarlegt, þar þeir allir
voru nefndarmenn, og beiddu þar um peninga, til a'íl láta launa með
sjálfum ser, en kærðu sig ekki, þó aðrir þyrfti að borga það mest-
megnis aptur. Ver Rríngvellíngar mælturn 1Í móti þessu, ef það væri

til ætlazt, að einnig Rangvellingur skyldi taka þ,ítt í, að endurgjalda
það ; því ver vildum, að ef íbúar hinna sýslnanna þyrfti fe og felngju
það, þá ætti þeir einnig a~ endurgjalda það sjálfir, en ekki Ráng-
rírvallasýslubrinr. Fundurinn samþykkti laníð ; en ver gáfum atkvæði
mót, a~ það væri feínglð ; láni~ er nú f'elngíð, og varið miklu þegar
af til að endurgjalda klaðalækníngurnar, og lí það aptur ab borgast
af jafnaðarsjóði suðurarntsins, og þekki eg ekki gilda ástæðu fyrir
oss Rángæínga, að neita aa borga að vorum hluta, ef ekki er þetta.
Þa~ er því undarlegra, aa "er ekki skulum fá endurgoldinn þenna
varðakostnað, þegar ver síðar eigum að taka þátt í, ab endurgjalda
láníb ; því fyrst amtíð ekki vill endurgjalda oss kostnað vorn, ættum
"er þó a~ geta Ielnglð hann af því, sem ver endurgjöldum sjálfir.
En það er harðstjórn og ills von, þegar embættismenn fara upp lÍ

sitt eindæmi ofan í vasa bænda, og taka þatlan skildínga frá þeim,
eins og þeir vilja, þó bændur færi gild rök fyrir, hversu það &e ó-
réttvíet, og mótmæli því harðlega. Varðkostnaðarreikníngur frá Aust-

ur-Landeyjamönnum er að vísu enn ekki til mín kominn, þar þeir
enn verða að hafa nokkurn vörð fram með Affallinu sakir þess sjúka
fjár Utlandeyjamanna, og vero eg því a~ áskilja mer rett til, að
beiðast, a~ þeim líka verði borgaour varðkostnaður eptir sanngjörn-
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um reilmíngi, eða þá jafnmikið fe og reikníngur Eyfellínga er. Eg
vil þVÍ ráða til, að þessu atriðinu verði vísað til nefndarinnar, sem
hefir umkvörtun Vestur-Skaptf'ellínga til meðferðar. Hvað 2. atrlð-
io snertir, að feð, sem tekið var úr sveltarsjóðnum til að borga með
thessiersku bÖÚÍn, verði endurgoldið, er serstakt málefni, og er auð-
vitað, að það á ekki ao borga úr jafnabarsjéðnurn, og amtmaðurinn

hefir nú vísað því frá ser, eða ekki svarað neinu, sem :í verði byggt.
Eg vil því snúa máli mínu til hins helbraða þíngmanns Ísfirðínga,

og spyrja hann, hvort hann ekki ser ser fært, að endurborga sveita-
sjóðum Riíngvellfnga þetta fe af þeim 30,000 rdd., sem veittar eru
til klaðulæknfngunnn , því ef 8\'0 er, tek eg uppustungu mína þar
ao lútandi aptur, en all <iðrum kosti held eg henni fram, og óska,
að nefnd verði sett til að íhuga þetta, og það serstök nefnd, þó það
Be hvorttveggja Í sömu uppastúngunni.

Stefán Eiríksson: Eg álít, að seinna atriðl upp.ístringunnar se
serstakt mál, svo ómögulega geti átt "ið, að vísa því til nefndar-
innar um varðkostnað Vestur- Skaptfcllínga, heldur þurfl serstaka
nefnd Í málið, ef þa\') á að ganga til nefndar, sem mer Þ<Í þykir
mikíð .ihorfsmál,

Páll lllelsteð: Þegar eg s,í ,í'ðan Ultpástúngll þessa fram á lestr-
arsalnum, datt mer Í hug gömul staka, sem kvebin var austur í
Vallanesí lí miðri 17. öld; upphafið er svona: "Sýng þú ei meir
um sinn, svo nægir, þorkell minn"; nlöurlnglð kann eg ekki núna.
Mer sýnist þíngið ætla fara að, eins og formaður sá, sem of hleður
sig; hann hugsar einúngis um að draga meira og meira, en ekki
um það, hvort hann muni ná landi; þíngíð of hleður sig líka, og eg
óttast fyrir, að það nái ekki landi. 3 m.il eru að eins búin, en 30
mál óbúin; 8 eða 9 virkir dagar em eptir af hinum Iög.ikveðna
þíngtíma, svo eg skil ekki, hvað þingmenn hugsa, sem ern að demba
þessum málum inn á þíngið. þao er enn þá óvíst, hvort konúngs-
fulltrúi vill Ieingja þíngtímann, og þó nú hin konúnglegu frumvörp
verðl rædd, er samt ómögulegt, ao öll þau mál verðl leidd til lykta,
sem þegar er búið að kjósa nefndir í. Eg se því ómögulegt, að
koma þessu málí fram, og mæli þVÍ mdti nefnd.

Konúngsfulltrúi: Af þeirri sömu orsök, sem þíngmabur sá, er
nú settist, tók fram, verð eg að leyfa mer ao tala nokkur orð.
Þegar eg SIl dagskrána, og að á henni stéðu enn þá 2, eða þó held-
ur 3, nýjar uppástúngur til inug.iugsumræðu og nefndarkosníngar, þá
datt mer þa\') í hug, ao upp.ístúngumennlruír værí búnir ao gleyma
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því, hvað þfngtímanum Iíbur. Eg vii þrí benda þíngmönnum til, a'ð
nú ern eptir einÍlngis 9' virkir dagar af þeim Iögboðna þíngtíma, og
þó er ekki búi~ að útkljá nema eimíngis eitt konúnglegt mál, sem
er bæði stutt og óbrotlð ; en eptir er að ræða 6 komíngleg mál og
um 20 prfvatmal, sem nefndir hafa verið kosnar í. Hvernig þíng-
menn geta nú ætlazt til, að öll þessi mál verði rædd á 9 dögum,
þar sem næstum því 20 dögum hefir verið eytt í óþarfar inngángs-
umræður, hvar þó spurníngin eimíngis var um, hvort nefndir skyldi
kjósa í malið eða ekki, þa'ð er mer fyrir mitt leyti óskiljanlegt. Eg
skal lýsa því yfir fyrir hinum heiðruðu þíngmönnum, a'ð eg hefi
elngan myndugleika Ielnglð fd stjórninni, til að leingja þíngtímann,
og eg verð því tregari til þess, sem mer vlrðist þíngtíminn híngað
til ekki hara verið vel bnikaður, þess ber einnig a~ gæta, a'ð hver
sá dagur, sem þínglð situr her, kostar landið yfir 100 dali, og eg
fyrir mitt leyti get ekki annað en áliti~ það mikinn ábyrgðarhluta
og mjög ísj.írvert, eins og nú er ástatt, að kasta auknum kostnaði
upp á landið með leingíngu þíngtímans. Eg bi'ð því innilega, bæði
hinn hei'ðra~a forseta og hinar heiðruðu þíngnefndir, að sjá svo til,
a'ð málunum verðl flýtt svo mjög, sem mögulega verður, og ser í
lagi þeim kominglegu málum, er eptir alþíuglslögunum eiga forgangs-
ratt fyrir prívnt- uppastúngum, í þVÍ eg get þess, að ef eg skyldi
taka þá abyrgð upp á mig, að leingja nokkuð þíngtfmann, þá yrðl
þa'ð einúngis með þrí skilyrði, að s,i tími yrðl ekki brúkabur til
annars en að af ljúka hinum kominglegu frumvörpum.

Sveinn Skúlason: Eg er mí yfir höfuð samþykkur því, sem
konúngs(ulltrú,inn mí sagbi, að tíminn sem af er, ekki hefði verið
sem bezt notaður, a'ð svo miklu leyti sem snertir hinar laungu inn-
g,ingsumræ'ður í sumum malnm ; en mer þykir það óheppilegt, a'ð
konúngsfulltrúinn ekki hefir vakið athygli manna á þessu fyr, því
þá hefðl, ef til vill, rlÍOizt bót á því, Þrí það er vafalaust, a'ð hefði
menn haft Inngangsumræðumar styttri, hefði má ske orðið minni þörf
á að leingja þíngtnsann. Eg veit mí ekki, hvort konúngsfulltrúar
á~ur hafa haft sérstaklegt umboð í hvert sinn, til að leingja þfug-
tímann, eða konúngsfulltrúi getur leingt hann eins og hann vill eptir
kringumstæðunum. En hvað sem er mí um það, vírðist mer þab
næsta óhentugt fyrirkomulag á þíngi vorn, að tíminn skuli vera svo
stuttur til þíngsetu, að sum mál, sem þjóOinni liggja, ef til vill,
hvað mest á hjarta, geta eigi feínglð framgáng, þegar stjórnarmál
eru fyrir hendi. Landið er a'b vísu f,ítækt, eg játa það fúslega, en
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þó álít eg það betra fyrir þjóðina, aú kosta nokkuð meira til, en aú
mikilsvarðandi mál ekki verði leidd til lykta.

KOn1lilgs{ulltnU: Mer virðist ræða hins beiðraða þíngmanns,
er nú settist, lýsa því, að hann hefir ekki verið eins opt ií þessu
þíngi eins og eg. Hefði hann verið það, þá mundi hann vissulega
reka minni til þess, a'b eg cptsinnis <Íour her á þíngnm hefi talað í
sömu stefnu sem nri. Í'Íngl\1enn hafa a'b sönnu tekið vel þessum
ræðum mínum í orði kveðnu, en lítinn :í"öxt hafa þær borið. A'b
Húrn leyti virðíst mer nppastringa þíngmanns Riíngvellfnga vera þess

eðlis, að þíngi'b ætti ekki a'b taka hana til greina, en klagcndum
ætti að "ísa til blutabeígandi stjörnarherra. SíOara uppastringuatrlðí
hans er öldúngís 6ákYe'bi'b, og retti því eigi að takast til greina, því
þa'b til tekur ekki, af hvaða sjá'bi f;Ítækrasjóðirnir skuli fá endur-
gjald fyrir lyf þau til kl.iðalækníngannn, er af þeim hafa verið

borguð.
Jón Sigurðsson fr,i Kaupmannahöfn: Af því þingmaður Ráng-

vellínga skoraði ;í mig um þetta m.il, skal eg geta þess, að víð,
sem erum erindsrekar konungs, höfum ekki vald til, a'b "erja fe af
þessum 30,000 rdd, til annars en þeirra ráðstafana, sem mí þykja
nauðsynlegar til ao út rýma kláðamun og annars þar ao hitandi.
Annað mál er það, hvort stjórnin kann ske kynni a'b finna ástæou
til, a~ taka þetta atriði til yíírvegunar, og raða eitthvað úr því, e~a

veita peninga til þess, en þar um er mer ekkert kunnugt. þetta
stendur annars allt í sambandi vlð hina undarlegu og, eg vero a~
segja, sorglegu tilhögun lí klaðamalinu yfir höfu~ a'b tala, og hina
bágindalegu undirtekt landsmanna sjálfm undir þetta mál. Þa~ er
undarlegt, þegar menn í sveltum vilja ekki hlýða ráðstöfunum þeim,

sem yfirvöldin skipa fyrir, en setja sjnlfir nýjar ráostafanir ístatinn,
og heimta svo penínga af yfirvöldunum til a~ borga með sínar eig-
in raðstafanir með. Hver, sern veit, hvað stjórn er, ætti að geta se~,
að slík aMero getur ekki Ieingið fral1lgáng, eða a~ menn geta ekki
farið slíku fram. þao er undarlegt, að fara ekki heldur til yfirvalds-
ins og fii raðstöfunlnnl breytt. Þa~ sýnist svo í þessu máli, sem
hera~smenn í Rángárvallasýslu hafi sett ser aðra raðstöfun en stípt-
amtmaður hafðl sklpað, og ekki feinglð samþykki stiptamtmanns til
breytíngarinnar. þa'b er því ekki undarlegt, þó stlptamtmaður vilji
ekki borga það, sem hann ekki hefir skipað, eða veita styrk til þess,
því það eðlilega er, a'b bændnr borgi það þó að minnsta kosti sjálfir,
ef þeir fá því fram kornið. Allt þetta mál stendur í sambandi við
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mótþróa og óhönduleika bænda a~ taka iÍ múti því og nota ti el'
réttilega þær r.íðstafanír, sem byggðar eru :í rettri skoðun á málinu.
Allt hefir geíngíð í ósköpum með verM og niðurskurð, og þar af er
risin hin mesta óregla, jafnvel rán og herskapur, svo eg minnist
ekki, að dæmi til slíks finnist her á landi fyr. Eg se eldri, að þíng-
i\) geti Ieingið neinu framgeingt meb því, að setja serstaka nefnd í
þetta mál, en eg læt vera fyrir mitt leyti, fyrst nefnd hefir verið
sett um líkt málefni her úr suðuramtluu fyr, uð því se vísað til
þeirrar nefndar.

Páll Sigurðsson: Hinum h.ittvirta þíngmanni Ísflrðínga þótti
ekki von, að sti ptamnnaður vlldi borga varðkostnaðinn, af því ekki
hefði verið breytt samkvæmt vilja hans; en þetta er ekki öldungis
rett hermt, og get eg skýrt fr,í því betur, ao þegar amt5briHio af
29. apríl kom, var verlð a~ halda syslnfund, og var bréfið þar upp
lesið; þ,í kaus fundurinn nefnd að rita aptur stlptamtmannl, og tjá
honum, að fyrlrskípunum þeim, er brefið Inníhelt, gæti menn ekki
hlýönazt, bæði hvað snerti verði hvers búanda á eigin lóð, og
fl., og beiddust, a~ þessu yrbl breytt, og var bréf þab, er nefndin
samdi, samþykkt af fundarmönnum og sent stiptamtmanni; aptur
kom afsvar ao breyta, og skipað a\) fara eptir hinu fyrra brðfl. þessu
gátu bændur ekki hlýtt; hvað áttu menn þá a\) gj1iri1? voru menn
ekki til neyddir a~ breyta, 8\'0 vörnln yrði möguleg? Hinn háttvirt]
þfngmaður Ísfirðínga kallar skoðun Íslendinga í kl.iðamalinu sorg-
lega, fyrst hann hefir aðra skoðun sj.ilfur; mér þykir nri sorglegra,
að hann skuli nú vera Minn að Lí það álit á sinni eigin skoðun,
þó hún eigi að vera byggð á útlendum vísindum, að hann vm einkís
virða íslenzkan "ilja næstum 'allrar þjóðarinnar, og þar, í búnaðar-
nuili, sem hefir nú fyrir ser 4 ára reynslu, sem alstaðar hafa gefið
beztu reynslu um nytsemi skynsamlega settra varða, að þu'6 eitt hafi
stöðvað framnís klabasýklnnar, og hefir þfngmaðurtnn :í'tur ritað svo
margt og fagurlega Ulll ,ígæti og krapt þj6~\'i1jan;;:, at eg vildi óska,
a\) hann enn gæti verið sjálfum Ser samkvæinur. Eptir sem menn
betur sannfærðust um nytsemi skynsamlega settra varða, vonuðu menn
þ"[ heldur, at stiptamtmaður lllundi gefa samþykki sitt til þessa og
endurgjalda, sem verðirnir 1857, sem voru í sömu stefnu, og gjörð-
ir voru eptir rá'6i bænda, voru endurgoldnir rir [afnabarsjéðnum.
Bændur fóru nú í SÖIIIU stefnu og stiptamtmaðurlnn hafbl byrjað,
og þó það breyttist, var þat ekki bændum a~ kenna, heldur óhöndu-
legri r1Í\)~töfun stjórnarinnar og rriðaneytis þess, er hún þ:í valdi
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ser, er voru útlendir dýralæknar, og þeir innlendu bættu þá ekki úr.
Vilji bænda er staðfastur ; þeir vilja ekki )1mist þetta, annað veifið
hitt; þeir sáu strax, að hentnglega settir verðir milli sýslna, eða
minnst hreppa, væri naubsynleglr, en heimavöktun hvers einstaks
búanda væri ómöguleg og gagnslaus. Ólagio er ekki bændum, held-
ur amtsstjórninni ao kenna; en stjórnin í Danmörku fer eptir ráð-
um embættismanna sinna, einkum læknanna, sem nokkur verkun er.
þao á ekki víð, að sleingja málum saman, niðurskurði og vörðum ;
verði þarf, hvort heldur lælmíngum eða niðurskurðl er haldið fram,
til ao skilja þao sjúka frá því heilbrigða ; það er sameiginleg grund-,
vallarregla. hvort sem rætt er um menn eða skepnur; til þess eru
spítalar og sóttvarnir. En þessi aðskilnaður og skipanir um að-
skilnað í smáhópum hafa Iarlb í klúðri, og ekki orðlð nema til ills
cíns,

Konúngsfulltrúi: Eg get eigi annað en tekið tilefni af orðum
þíngmanns RángveIlínga, og þeim dómi, er hann her hefir fellt yfir
aðgjörðlr stiptamtmannsins, að gjöra þ.í athugasemd, ao það ætíð
þykir ósvínna á slíkum þingum sem þessu, að áfella fráverandi menn
:í orðum, og álasa gjörðum þeirra, þegar þeir eru ekki sjálfir til
staðar, til að bera hönd fyrir höfuð ser.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Þíngmaourinn hefir nú
að vísu skýrt nokkru ljósara frá því, sem hann sagbl áour, eða bætt
víð það, en það breytir ekki málinn. Hann hefir ao vísu sagt frá
nm sýslufund, sem hafi íarlð fram iÍ breytíngar á níðstöfunum stipt-
amtmanns, en hann skýrir einmitt líka sjálfur frá, að stíptamtmab-
ur hafi ekki samþykkt breytínguna; hvernig geta menn þá vænt
borgunar af almennum sjóM? þao er auðsætt, að vilji bændur þá
framfylgja breytíngunni, verða þeir ab bera kostnaðinn sjálfir. Hvað
veroina snertir og niðurskurbínn, þ,i hefir þfngmaðurinn .misskillð
mig; eg er eingan veginn á móti vöktun og aðskilnaði milli sjúks og
heilbrigos ; eg hefi allt af sagt, að eg vildi, að aðskilnaður væri milli
hins sjúka og hellbrígða fjár með lækníngum, og híð mesta aðhald
sem orðið gæti með vöktun hins sjúka ljár og lækníng á Því; þetta
muna þíngmenn ao eg sagði þegar í hitt eð fyrra, og það segi eg
enn. En eg sagði nú, að menn hefði ekki viljað aðhyllast lækning-
ar, heldur viljað einúngis hafa niðurskurð og verði, og það eins í
byggð eins og á fjölhun uppi, en þetta er að minni ætlun ekki
til neins, og því óskynsamlegt.

Arnljðtu» Ólafsson: Eg ætla nú ao snúa mer ao nuíllnu sjálfu)
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en -elgl fara að lýsa yfir kláðahugsunum mínum, Þ I'Í það álít eg
komi eigi víð þessu nuili, Þegar mí alþíngísmaður Ísfirðínga álítur,
að alþýða eigi blint a() fylgja yfirvaldinu í suðuramtínu, og bregð-
UJ' þeim um, að þeir hafi verið óhlýðnir, þá vona eg, a() hann kunni
íbúum hinna nmtanna þakkir, fyrst þeir hafa svo dyggilega fylgt
rabstofunum nmtmanna sinna. Eg skal og eigi lýsa yfir áliti mínu
á því, hvort það se rétt, a() alþýðu sjálf eigi eingan vilja að hafa,
heldur einúngis að hafa amtmannanna vilja ; en þess verð eg þá að
geta, a() það er mjög svo komið undir því, hvort menn vilja, að til se
nokkur þjó()vi!ji eða elnringls amtmanna vilji, og um það efni getur þíng-
maður Ísfirðinga borlð hug sinn saman. Eg er því ekki mótfallinn,
eins og þínginaður Austur-Bkaptfellínga, a() 1. atrlð! uppástúngunn-
ar se vísað til nefndarinnar, sem ~ a() íhuga umkvörtun Vestur-
SkaptfeIlínga, en aptur vil eg, að sérstök nefnd verði sett til að í-
huga annað atriðlð ; en verði því ekki framgelngt, að því þ;i einnig
verði vÍsa() annaðhvort til sömu nefndar, eða til nefndarinnar Í klaða-
málinu.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg veit eigi, hvort þíng-
manni Borgfirðinga muni vera 111\1 að gjöra, a() fá menn til a() trtia,
að eg víljí bæla nlður allan þjó(),-ilja undir embættlsmannavílja, en
eg held hann hafi einga lístæ()\l til þess, af því sem eg hefi sagt.
:Mál þetta er komið undir Iramkvæmdinnl, og því er nauðsyn, a() þj6()-
in leggist á eitt með stjórninni til a() framkvæma þab, sem nauðsyn
ber til og miðar til. almenníngsgagns, því alþýða mætti sjrilf sjá, og
enn heldur alþíngismenn, að mdtþröí móti öflugum framkvæmdum í
slíkum málum getur gjört hinn mesta skaða.

Ásgeir Einarsson: Eg held uppástúnga þessi ætli að verða á
hrakhólum; til þess nú ekki að auka nefndir, heit eg, a() atríðíð um
verðina yr()i lagt til nefndarinnar í Vestur-Skaptafcllssýslumallnu,
sem er líks eðlís, en að hinu verði vísað til sveitastjérnarnefndar-
innar. Svona held eg megl með lagi koma því fyrir; en úr þVÍ
kvörtun Skaptfellínga var tekin, er ésamkvæmnl a() vísa þessu frá.

Pftur Petursson: Eg skal geta þess, 1\() nefndin f sveitastjórn-
armálinu er búin a() ljúka starfa sínum, og a() það er verið að hrein-
skrifa nefndarálltíð, og hún getur því heðan af ekki tekið við bæn-
arskr.inní.

Forseti: Eg 1ílít þl\ ínngdngsumræðunní lokið. Upp.ístringan
inniheldur, eins og þíngmenn hafa Se(), 2 atriði, 1. um varðkostnað-
inn i 2. um a() fe það fáist aptur endurgoldíð, sem tekið hefir verið
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úr sveítarsjéðunum til a~ kaupa fyrir kláðalyf. Ilvað fyrra atriðið

snertir, þá hefir hinn heibrabi uppastúngumaður lýst því yfir nú í
umræðunum, al) hann láti ser lynda, al) hinu fyrra atriði verði "ísal)
til nefndarinnar, sem þegar er sett út af alveg samkynja umkvörtun
úr Vestur-Skaptafellssýslu, og þarf Þ\"Í ekki að leita atkvæða mn,
hvort setja skuli serstaka nefnd til að íhuga þa~ atriðið, úr því upp-
asningumaður fylgir því ekki fram né neiun annar þíngmanna, held-
ur verður mí al) eins borið undir atkvæði, hvort þessu fyrra atriði

uppástringunnar skuli "Ísa til nefndarinnar um varðkostnaðinn Í Vest-
ur-Skaptafellssýslu.

Var þetta síðan l:íti~ gánga til atkvæða, og samþykkt með 17
atkvæðum móti 7, al) "ísa 1. atríðlnu til nefndarinnar.

Forseti: þar næst kemur annað atríð! uppasningunnar, það
nefnilega, a'ð fá aptur skilað eða endurgoldið það vaxtafð ýmissa
sveítasjöða, sem varib hefir verið til al) kaupa fyrir hin thessíe'rsku
kláðalyf og er því furið fram í uppástúngunni, a'ð þetta atríðí henn-
ar verði falið sérstakri nefnd til meðferðar ; aptur hafa nokkrir þíng-
menn etringið upp á því í umræðunum í dag, a~ þessu utríblnu væri
VÍSi''ð til nefndarinnar í fjárklál)amálinu; og enn aðrir, hafa stúngíð
upp á því, al) vísa málinu fyrir milligaungu alþíngisforsetans til
hlutabelgandi rá'ðherra, og bíð eg nú hina háttvirtu þíngmenn a'ð
gánga til atkvæða samkvæmt þessum nppástringum, er eg ber upp
Í þessari sömu röð, svo framarlega sem síðarí uppástúngurnar verbí
ekki felldar, með því að þínglð samþykki aðra hvora hina fyrri.

Eg ber þá fyrst undir atkvæðí :
Hvort kjósa skuli serstaka nefnd til að í huga þetta 2. atriði

u ppástúngunnar.
Var því hrundið með 20 atkvæðum móti 4.
Forseti,' Þar næst,' hvort eigi að "ísa þVÍ til nefndarinnar

kláðamalinu.
Var því einnig hrundið með 16 atkvæðum móti 8.
Forseti,' Loks,' hvort vísa skuli málinu gegnum forseta til

stjórnarinnar.
þetta p,í'ðasta "ar samþykkt með 16 atkvæðum móti 8.
Forseti,' Samkvæmt þessari atkvæðagreíbsln skal eg fá málinu

framgang af þíngsins hálfu, og gjiira hinu háttvirta þíngi grein
fyrir, á'ður þíngi verður slitlð ; skal eg að eins geta þess, að mer
virðist óljóst af bréf stíptamtmunnsins til mín, því er uppasníngu-
maður gat UIII átian, hvort hann algjörlega skorast undan, al) sjá 11111
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a~ fe þetta verðí endurgoldíð ; um þetta finnst mer því skylt a~ leita

beins svars hjá stlptamtmanuí, aður en eg held málinu leingra ; því tjái
hann sig fúsan til, að sjá því borgið, að fe~ verbi endurgoldíð, vlrð-
ist mer ekki þörf lí, a~ láta inalið g.ínga til stjórnarinnar.

Uppástúngan var swan afhent formanni nefndarinnar í umkvört-
unarmáli Vestur-Skaptfellínga, þíngmanni Austur-Skaptfellínga.

Forseti: þar næst kemur eptir dagskránni uppastúnga vara-

þíngmannsins úr Dalasýslu, um betra og lUgákveðnara fyrirkomu-
lag á stjórn jafnaðarsjóðanna. Uppastringumaðurinn er flutnings-
maður.

Uppástúngan afhent flutníngsmanni.

Indriði Gíslason: Eg vil leyfa mer að lesa uppástúngu þessa
fyrir þíngmönnum.

Var síðan uppastungan lesin svo latandi :

"Inn á þetta þíng eru þegar komnar svo margs kyns bænar-
skrár, uppástúngur og umkvartanlr , áhrærandi bæðl sveitarstjórn
landsins yfir höfuð, og þó einkum yfirstjórnina, og þá grein hennar,
sem ahrærlr umráð og stjórn ýmissa opinberra sjóða, og einkum
jafnabarsjóðanna, og alla hina margvíslegu tilhögun með þa, að þetta

virðist mega til að vekja hið alvarlegasta athygli alþíngis, þar sem
þjóðraddirnar úr öllum áttum landeins tala svo hátt og greinilega til
þíngslns. Þao eru komnar umkvartan ir úr ýmsum áttum um það,
ab deingt hafi verið upp ,í jafnaðarsjéðina feyki-miklum útgjöldum,
sem þeim se þó éviðkomandi að lögum, t. d. öllum þessum milda.
kostnaði, er hefir leitt af fjárklciClanul1l, vörðum lÍ fjöllum og í bygg'C-

um, lækníngunum her syðra og fleira. Menn "ita ekki til, að þessi
kostnaður se lögákveðinn af jafuabarsjóði eða rétttækur þaðan, en

hitt sj,i menn, að frumvarpið til opins bréfs 24. nóvember 1856,
sein lagt var fyrir þíngi~ 1855, og af sjálfu þessu lagaboði, að lög-
gjafinn vill ekki, ao á jafnaðarsjóðlna se lögð nein þau ný gjöld
eða kostnaður, sem þeim se éviðkomandi.

þao eru komnar umkvartanír um það, a~ amtmennirnir stjórni
einir jafnaðarsjébunum að öllu leyti, ákveði gjöldin til þeirra, og
hvernig þeim kostnabi skuli niður jafna. á alþýðu, og hvað miklu í
hvert sinn; Kemur her af það fram, að á sama árinu má stundum
[afnefnaður maður í einu amtinu til a~ greiða helmíngi meira í sömu
útgjöldin (jafnaðarsjéðsgjaldíð), heldur en annar jafnefnaður að gjald-

stofni í hinu amtinu; þa~ eru komnar umkvartanír yfir því, a~ ein-
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stakri sýslu se afsagt, að fá af jafnabarsjöbí endurgoldinn kostnað
til varða í almennar þarfir, og það til samkynja varða , sem hafa
verið kostaðir úr jafnaðarsjöðnurn í sama amtinu; það er kunnugt
orbíð, að einn amtmaðurinn eða 2 hafa tekið stórfi) til láns upp á
jafnaðarsjdðínn, a'ð alþíngi fornspurðu og gjaldþegnum, .in þe:ls menn
viti til, að það se til lögnkveðlnna gjalda, því svo er og, sem einnig

hefir verið yfir kvartað fyrir þetta þíng, ao sklpuleglr reikningar yfir
tekjur og gjöld jafnaðarsjóðanna hara ekki feiuglzt auglýstir í tíma,
svo að eigi hefir verlð kostur á a'ð sjá, hvað og til hvers ab tir
þeim er greitt, hve miklu þurfi að niður jafna með réttu, og hve
mikið þeim greiðist lÍ rlega.

þar sem nú að serstakar nefndir eru þegar settar, til að íhuga
sum þessi atriði, er eg nú hefi tekið fram, og þar eð nefnd er einn-
ig sett, til að íhuga og bera upp álit Ulll sveltastjórnarmál Íslands
yfir hiifuð að tala, þá þykir mer ekki mega sleppa svo höfuðstykki
þessa máls, að eigi komi það til umræðu og meðferðar á alþíngi a'ð
þessu sinni.

Og því leyfi eg mer nú her með, ab bera upp fyrir hlð heiðraða
alþíngi þ,í uppastúngu, að þab taki mál þetta til ýtarlegrar með-
ferbar. og riti konúngl bænarskní, annaðhvort sérstaklega, eða í sam-
bandi mco sveltastjórnarm.illnu, um það :

Að vald amtmannanna yfir jafnaðarsjóðunum verði ná-
kvæmar ákveðið, bæði að því, að eigi se lögð á þá önnur
gjöld en þau, sem lÖ,g heimila, að amtmönnum se ákveðin
takmörk sett um það, hve miklum gjöldum megi jafna
mestum niður árlega á alþýðu, og að ákveðið verði með
lögum, að el.ki megi taka neitt lánsfe upp á jafnaðar-
sjóðina, án þess samþyI.kis alþíngis se þar um leitað.

Ef alþíngi litist, a'ð sameina þetta mál við sveltastjórnarrnálið,
en það læt eg mer lynda, þá óska eg þess og fitíng upp á, ao al-
þíngi fari því fram, ab ef frestast skyldi fyrir stjörnínnl a'l> leggja
frumvarp til sveitastjórnarlaga fyrir næsta alþingi, þá verði samt
lagt fyrir næsta þing frumvarp til laga um þetta atriði, er eg nú tók
fram.

Reykjavík, 20, júlí 185!).

Indriði Gislason",

Indriði Gíslason: Eg se nú einga þörf á því, að vera láng-
mæltur um þessa uppástúngu, þar eo hún að öllum líkindum er full-
ljós. Aðalinníhald hennar er um kvörtun yfir ótakmörkuðu og mis-
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jafnt bnikubu valdi nmtmannanna yfir jafnaðarsjéðsálögunum. Í einu

amtinu hefir verlð lagður tvöfalt hærri tollur á hvert lausafjárhundr-
a~ en í hinum ömtunum, þar sem þó svo margfalt meiri þrautir og
þarfir hafa verið. Her hafa allt svo komið fram gagnstæbar umkvart-
anir; ein sý:!la suðuramtsins kvartar yfir Þ"í, að hún ekki fái end-
urgoldinn varðkostnað sinn lír jufnaðarsjóðl, móts við hinar sýslur
amtsius; Ser er hver reglan. Þa~ er eingan veginn tilhlýðilegt,
að beiðast þess IÍr jafnaðarsjóði, sem honum að lögum er ekki ætlað

a~ bera; það er að minni meiníngu þakkarvert, ef amtmaðurinn ekki
vill halda út í þessar óendanlegu álögur. Hitt aðalatriði uppastring-
unnar er, að þeir ekki megi taka lán upp á jafnaðarsjribina, án þess
það se ;í~ur lagt undir alþíngi, eða a~ minnsta kosti, að þeir legði
eigi tollana á, til að endurgjalda lánið með, án þess að leita álits
alþfngís. þa~ er nri annars ólíklegt, a'b þíngið hrindi þessari upp-
astúngu, og vilji þar með hafna tollneitunarvaldl því, sem það hefir
í einn tilliti en ekki öðru. Væri það ekki skrítið, þar sem þtngib,
sem eðlilegt er, vill fá skattgjaíarvald, þá skyldi það þó vilja ltíta

einstöku menn hafa það fyllst» einveldi til þess, að leggja svo og svo
mlkið gjald á hvert lausafjárhundrað undir því nafni, a~ heita jafn-
abarsjéðsgjald ? og hversu sem þessir amtmenn þykja ágætir, sem nú

eru, geta þó orblð amtrnannasklpti, og þá mun þ;i ekki vera verra,
að hafa feingio takmarkaða álöguna. Eg læt mí her staðar nema
a~ sinni, og fel uppástringunn þingsíns hyggilegu meðferð ;i vald,

en ab minni meiníngu sæmir betur, a~ gefa henni gaum.
Guðmundur Brandsson: Eg held her megi segja, að vant se

úr vöndu að r:í~a; máli'b er að vísu áríoandi, en eins og hinn hæst-

virti konúngsfulltrúi gat um, er nú þíngtíminn þegar úti, svo mer
þykir vel skipast, ef loktð verður víð það, sem þegar er teklð til
meðferðar, Eptir þVÍ, sem formaður nefndarinnar í sveitastjórnar-
málinu sagðl frtí, getur það ekki komizt þar ab, Þa~ er því ekki
nema eitt af tvennu, ef ekki verður sett sðrstök nefnd í það, a'b
koma með það sem víðaukaatkvæðl við sveítastjörnarmalíb, eða þá
að vísa því til nefndarinnar í málinu lim auglýsíngu reiknínga opin-
berra Rjó~a; annað held eg verðí ekki við það gjört.

Konúngsfulltrúi: Eg get ekki se'ð betur, en að þessi bænar-
skrá se að nokkru leyti sama innihalds og önnur, er þfngið felldi
með atkvæðagreiðelu sinni fyrir nokkrum dögum; en eg skal að öðru
leyti láta það þínginu á vald, ail gjöra víð hana, það sem því þókn-
ast, af því mer virðist, sem hún að nokkru leyti miði til mín per-
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sónulcga. þae eru eimiugis 2 atriði í þessari bænarskrií , sem eg
skul drepa lítið eitt á. Rio fyrra er þetta: "ao amtmennirnir stjórni
einir jafnaðarsjóbunum að öllu leyti, og ;íkYeOi gjöldin til þeirra ".
þetta er nú ao sönnu rett, bæði eptir því sem löggjöfin ákveður, og
híngað til hefir verið siðvenja. En þegar lltið er til framkvæmd-
anna í vesturamtinu í <Ír, þá er farið að bregða út af þessu. Eg
hefi, til að geta fullnægt kröfum stjórnarinnar, og til ao geta klofið
fram úr skuldum þeim, er á [aínabarsjöðnum hvíla í ár, orðið að
jafna 12 sk. á hert lausafjárhundrað í vesturarntinu, og það þó eptir
að hafa raðfært mig víð fleiri skynsama menn, er eg gat til nað,
En hinn heiðraði varaþíngmaður Dalasýslu hefir talið mönnum trú
um, að ekki ætti að borga nema 6 dk. af hverju lausaíjnrhundraðl í
ár, svo að her eru mí 2 eður nuí ske fleiri farnir að taka þ;itt í
stjórn jufnaðarsjöðsins. Með hvaða retti það se, og til hv erra af-
lelbínga og óreglu þao muni leíba, vi! eg yfirl:íta öðrum að dæma.

Hið annað atrlði var það : "ao skipulegir reikníngar yfir tekjur og
gjöld jafnabarsjdðanna hafi ekki feingizt auglý:;tir í tíma". Í um-
kvörtun frá Kollabúðafundinum , er fyrir skömmu var til uniræðu
her á þínginu, er kvartað yfir því, ao jafnaðarsjdðereíkníngamlr fyrir

vesturamtið hafi eigi verio auglýstir, þrátt fyrir loforð hlutaðeigandi
nmtmanna á alþíngi 1855. þessi Kollabúðafundur má nú, eg veit
ekki af hverjum orsökum, hafa horn í sfðu mer; því annars hefði
þessl fundur ekki gleymt því, að í 1)jó061fi fyrir ário 1857 ern aug-
lýstlr reikníngar þeirra ~.ióoa, er eg hefi undir höndum og tilsjón

með, fyrir 4 ;ír, og það greinilega eptir vitni alþíngi"forsctans. Eg
get því ekki skillð, að nokkur maður með rðttl geti brugðlð mér um
það, ao hafa ekki efnt loforðíð, sem eg gaf 1855.

Gísli BrynjtUfsson: Mer þótti vænt ao heyra, ao flutn-
íngsmaður er anægbur með, ao upp.ístringu haus se að eins vísað
til sveitastjérnarnuils-nefndarlnnnr, því þá þarf þó ei að vera a'Osetja
serstaka nefnd. þao er reyndar satt, ao sveitastjórnarnefndin er að
mestu búin að ljúka tstörfum sínum, svo eg mundi þess vegna jafn-
vel heldur kjósa, að þessu yrðl nú ei bætt vie hana; og skal eg þá
geta þess, ao nefndin, einmitt vegna þess, sem ;Íúur hefir verið tal-
aú her á þíngi þar að lútandi, hefir tekið svo miklð tillit til aðal-
atriðanna í þessari uppásningu, að cg hefi jafnvel von mco, að uppá-
stöngumabur sjálfur muni verða ánægður með álitsskjal hennar í
þeirri grein, ao minnsta kosti svo, ao hann þyrfti þ;i að eins <to

gjöra breytingar- eða viðauka-atkvæði Yio það. En þ6 skal eg ei
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vera a~ sýta mjög um þetta, og a~ eins bæti því við viðvíkjandl

meiníngamun þeim, sem her hefir brytt á á þíngi milli amtmanns-
ins í vesturamtinu og varaþíngmannslns úr Dalasýslu, að eg víldl
þó helzt, að þíngi'ð færi sem minnst að skipta ser af honum, því
hann kemur hvorki málinu ne þínginu við.

Arnljðtu» Ólafsson: Eg verð að :ílíta það se eigi sem heppi-
legast, að vísa nullinu til sveitastjórnarnefndarinnar nú, þegar nefnd-
arálitið er þegar fullbúið, og þar nú 3 hinir helztu menn lí þingi
eru með því, konúngsrulltrúi, forseti og þingmaður Ísfirðínga, að
mál þau, er þínglð vill eigi setja nefnd I, geti þó komizt að sem
viðauka-atkvæði við önnur mál, þá verður sú aðferð her bæði fljót-
legust fyrir þíngið, og, að ætlun minni, enda betri fyrir málið, held-
ur en að fá það sveltastjómarnefndinnl, og það tefur þó mjög fyrir
nefndinni, að íhuga málið að nýju, og er sri töf næsta ísj:írverð, þar
sem nú er eigi annað fyrir að sj:í, en mörg mál verði afstands vegna

tímaleysis.
Konúngsfulltrúi: Eg fyrir mitt leyti hefi ekki :í móti því, að

þau atriði se tekin til umræðu, sem eru ný og ekki felld af þing-
inu áður.

Indriði Gíslason: Að eingar nýjar :ilögur verði lagðar á jafn-
aðarsjóðinn nema með konúnglegu lagaboði, er að vísu ekki nýtt,

en hitt, . að valdi am~mannanna yfir jafnaðarsjóðunum verði haldið
innan lögtíkveðlnna takmarka, það er ný uppástúnga, og hvað mikl-

um gjöldum megi mestum jafna niður, og eins það, að þeir taki ekki
ótakmarkað lán úr ríkissjóði upp á jafnaðarsjéðlna, án þess að leita
álits og samþykkis alþíngís þar um. Í tilliti til þess, sem hinn

hæstvirti konúngsfulltrúi sagði, að eg hefði sagt mönnum að greiða
ekki nema það hálfa jafnaðarsjó'ðsgjald, því verð eg ii1dlíngis að mót-

mæla, en því mun eg þora við að gángast, er eg sagt hefi, að eg
ekki þekkti það 11 neinum lögum byggt, að leggja varðkostnaðínn
og lækníngakákið á jafnaðarsjéðínn (hríngt! Forseti: það kemur

ekki málinu "ið, og getur ekki komið til umræðu her). Jæja, hj:í
hvorugum, og þótt þínglð felli hana frá serstakri nefnd, get eg þii
komið með víðaukaatkvæðl í sveitustjdrnarmalinu, og hvað svo sem
þíngtð mí gjörir, þá þykist eg hafa gjört það, sem í mínu valdi
stendur, að óska eptir lögum og reglu, hverja helzt skoðun sem
þíngíð hefir á þessu m.íll,

Stefán Jónsson: Þíngmaður Dalasýslu sagði, a~ margar kvart;
anir væri gjörðar í þessu máli; það er nú nokkuð hæft í því; en
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eg vil þ(í taka það fram, a'b eingin er komin úr norður- og :1II3tnr-
arnfinn. Mönnum hefir eigi þótt nein astæða til þess; þar hefir ekki
heldur verið kurr eða óánægja yfir meðferð [afnaðarsjriðslus, svo eg
til viti. Eg hefi því einga astæðn til, a~ mæla fram með þessari
uppastúngu vegna Norðurlands ; en eg vil þó ekki vera þessu máli
móthverfur, ef Þ\'Í verður ,-ísa'b til einhverrar nefndar; en eg er mót-
mæltur sérstakri nefnd í því. Eg sagbi aöan, að fyrir noroan væri
einginn kurr yfir jafnaðarsjöðsgjaldinu, og þó hefir þa'b verið brrikað
til varða, og -miklu verlð til varið, en það hefir verið með vitund og
vilja bænda, til a~ reyna að verjast Ij.irkhiðanuru, og því hefir þa'ð
líka verið greitt með fúsum vilja af alþý~n. Jafnaðarsjéðsgjaldlö
hefir að vísu ekki verið meira en 6 sk, af hundraðí, enda kann a'ð
vera sjó'bnrinn standi ;i veikum fótum. En eg fyrir mitt leyti álít,
að þau tilfelli gæti ab borið, a~ það gæti or'bi~ Illiour hollt, ef amt-
menn væru svo takmarkaðir ao valdi, a~ ekki mætti, eins og uppá-
stringan fer fram ,í, grípa til jafnaðarsjóðaunu nema með samþykki
alþíngts, sem ekki er haldið nema annaðhvort :Ír.

Petur Petursson: Mínir heiðruðu meðnefndarmenn hafa tekið
það fram, a~ þessi upp.ístúnga geti komið sem vibaukaatkvæbi, ao
svo miklu leyti sem það er ný uppastút.ga. Eg fyrir mitt leyti hefi
nú ekkert á móti því, En þar þíngrnabur Gullbríngnsýslu stakk

upp á, a'b vísa henni til nefndarinnar í málinu nm auglýsíngu reikn-
inga opinberra sjóða, þá ,íIít eg það eigi ekki svo skylt Yi~ þa'b
mál, a~ það eigi við, og svo er sri nefnd búin rneb álitsskjal sitt, og
það er verið að hreinskrifa það, En er ekki tllhlýðílcgt, a~ ví-a

málinu til stjórnarbótarmáls-nefndarinnar? Þa~ er þó UIll skattgjalds-
valdið, og er þess vegna Því máli skylt. Eg skal líka geta þess,
a~ sveltastjérnarmalsnefndin hefir fallizt á, a~ 2 menn se feingnir
amtmönnum til ráðaneytis, eins og ein bænarskrá fer fram ti.

Guðmundur Brandsson: Flutníngsmnður getur ml sagt til,
hvort hann ekki vill bera upp málefni þetta sem breytíngar- eða vib-
auka-atkvæði vi~ sveítastjérnarmáltð, ef ekki fæst serstök nefnd í því.
Eg tók þetta fyrst fram áðan, ef ekki væri um annað að gjöra, og
síðan hafa nokkrir þíngmenn verið þessu mebmæltír, Mer finnst 0\1,
ab þíngra-ðumar se orðnar svo langar, a'b tími se til kominn, að

afraða eitthvað "íst um þetta.
Ásgeir Einarsson: Eg vildi um daginn "ísa öðru máli til

þessarar nefndar, og vil því enn þá vera samkvæmur sjálfum mel'
með þetta mril, En eg get ekki skilið, a'b þa() se gó'b regla, a~
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bera upp slík mál sem viðauka- eoa breyríngnr-atkvæðí ; þa'ð kann no

vera fljótlegra fyrir þíngio, en eykur þó vandræði vi'ð atkvæbagreiðsl-
una, Eg get heldur ekki skilið, ao það se sem bezt samkvæmt 63.
gr. í alþfnglstllsklpunlnnl. Eg vil þá heldur vísa því til nefndar-
innar í stjdrnarbétarm.ilínu, "em ekki er Min ennþá.

Konúngsfulltrúi,' Eg vil geta þess, að hafi eg reU skilið orð
hins helbraba þíngruauns fd Strandasýslu, þá virtist mer koma frnru
hjá honum nokkur mlsskllníngur, Þínginu ber, eins og hann sagði,
að skera úr því, hvort vísa skuli einu málefni til kosinner nefndar
eður ekki. En þar á móti heyrir það ekkí þínginu til, að skera IÍr
Því fyrir fram, hvort einn þfngmaður megi bera eitthvert ntrlði upp
sem breytfngaratriðí eoa ekki. þetta er eimingls á þíngrnannsíns
valdi, en þíngsins er, þegar til atkvæðagreíbslu kemur, ao fallast á
eður fella breytfngaratkvæðlð eptir málavöxtum.

Ásgeir Einarsson,' Eg álít þá, að þmglð eigi ao skera úr því
með atkvæðum, hvort það se reU aðferð ; menn verða þó að taka
einhverja vissa stefnu.

Indriði Gíslason,' Þíngma~urinn IÍr Eyjafjarðarsýsln sagði, ao
eingin umkvörtun væri komln IÍr norðurarntlnu þessu aðlritandi. En
það er þó komin bænarskrá um, að amtrnönnum verðí feíngnír

2 meðráðendur (Sveinn Shúlason,' þao er eingin umkvörtun). þao
má þó svo heita. Ætla menn vllji ekki heldur vita, hvort rett er
gjört, Eins IÍr suðuramtinu, t. a. m. IÍr Rángárvallasýslu, og um

reglu með jafnaðarsjéðinn, Þao lítur út, eins og það se þó hálf-
gjörð vandræði. Annar" felli eg mig vlð, að vísa því til sveita-
stjrirnarruals-nefndnrinnnr.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Máli'ð er sveitastjórnar-
eðlis, og ÞYÍ lí ao vísa því til sveitastjórnanurils-nefndarlnnar, en

ekki til stjórnarbótarmáls-nefndarinnar. þao er eingin mótbára, þó
sú nefnd se Min með álit sitt, og farið se að hreinskrifa það,
og þó hún svo ætti að taka það upp aptur fní rótum, er blín skyld-
ug til þess, ef þíngiO vísar því til hennar, auk heldur þó hrin se
búin að koma ser niður á einstöku atrlðuru ; hún á þess hægra með
að taka tillit til þess. Mer sýnist því ekkert ísjárvert í, að senda
það til sveitastjdrnamuils-nefndnrlnnar ; mnlíð er mikils :íríoandi, því
tryggíng á jafnaðarsjóðunum er bæði tryggíng fyrir smtmenn sjálfa,
og gefur amtsbúum traust. Eg er nú líka á því, ao ekki se hent-
ugt, ao amtmenn leiti alþíngis samþykkis í hert sinn; það gæti
opt or'ðio mjög óhentugt, a~ bí~a eptir því, að fá lagabo~ e~a
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samþykki stjórnarinnar í hvert sinn; eg vil, að þao se ein-
úngis tekið fram, a'6 ákvarðanir um stjórn [afnaðarsjóðanna
se eigi látnar bíða eptir sveitastjórnarmálinu ; því komi það
síðar, geta or~io vafníngar :í sveitastjómarrnalinn. Vero i þVÍ
ekki vísao til sveitastjórnarmáls-nefndarinnar, vil eg stínga upp
á, að það se boríð upp sem breytíngnratkvæöl við það nefndar-
álit.

Arnljótur 6lafsson: pao er satt, sem hinn h.ittvirtl þíngmað-
ur Ísfirðínga sagðí, ao það heyrir að vísu til sveltastjórnarmalsíns,
en það heyrir líka til stjérnarbétarnuilsins, t. a. m. ao því leyti talað

er um a'b leita samþykkis alþíngis :í gjaldi til jafnaðarsjdðannu ; ao
þVÍ leyti heyrir það þó ekki undir sveltastjörnarm.ilíð. Ver'6i ekki
kosin sðrstílk nefnd í m.íllð, get eg þ6 naumast greitt atkvæði fyrir,
ao vísa því til sveitastjómarnefndarlnnar, og varla til stjórnarbótar-
málsnefndar heldur. En hver, sem vill, getur kornib fram með þao,
sem nýtt er í uppástringunnl, vlð umræðurnar nm stjérnarbétanmillð
eða sveítastjdmarmállð.

Sveinn Skúlason: Viðvíkjandl því, a'b vísa mrilinu til nefndar-

innar í sveitastjdrnarmallnu, skal eg geta þess, ao þegar verið er að
tala um, ao svo stutt se eptir af þíngtímanum, þá virtist mer það
öldúngis ósamkvæmt af þínginu, þegar málum er þegar lokið í
nefndum, a'6 tefja fyrir nefndanilitum með því, ao vísa nýjum mál-
um til nefndanna, því þar af getur leitt, ao nefndin þurfi gjörsam-
lega ao breyta allri undlrstöðu málsins, og vero eg Þ"í að mæla
móti því, ao þessu máli se vísað til nefndarinnar í sveitastjérnar-

málinu.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Þíngmaour BorgfirOínga

áleit, að þetta mál bæri að nokkru leyti undir stjörnarbétarmalíð, og
fremur en undir sveitastjérnarmálíð (Arn7jótur 6lafsson: Nei, ekki
fremur), - en eg held það heyri ekki að neinu leyti undir stjórnar-
skípunarrnal, eptir þVÍ sem þau rn.il almennt eru að greind. þa'b
býður því ekki svara, að vísa þd til stjórnarmálsnefndarinnar. l)ar
á móti held eg, ef þingið ekki vill kjósa nefnd ser í lagi í þessu
máli, sem eg held reyndar væri bezt, af þ"Í eg álít þetta utriðl
sveitastjórnarmálsins einna mest árfðanda til tryggíngar, bæði fyrir
amtmenn og amtsbria, og mest éskanda, að því yrði framgeingt sem
fyrst, hvað sem hinu líður, eg held, segi eg, a'6 ef ekki yr'6i nefnd
sett ser Í lagi, væri bezt ao vísa því til nefndarinnar í sveitastjörn-
armálinu. þó ver höfum heyrt, að nefndin se komin lángt með á-
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lit ~itt, þá mundi þetta atriði, þó hún ekki hefði tekið það áður til
greina, ekki geta gjört henni meira en svo sem eins dags töf. Yfir
höfuð að tala er þao á þíngsins valdi, að vísa málum til nefnda, og
því kemur ekkert vlð, hvort þær ern komnar langt eða skammt, með-
an nefndaralít er ekki komið fram; eg er einnig viss um, ao nefnd-
in kannast Ym skyldu sína, og eg held það óreglu, ef nokkur nefnd
skorast undan, að taka við málum, sem til hennar skyldi vísa.

Petur Petursson: Sveítastjérnarnefndin hefir fyrir sitt leyti ekk-
ert á móti því, að taka víð málinu, en vildi að eins sjá, hvort ei
væri annar haganlegri vegur til að níðstafa þessu milli. En eigi
sveítastjémarneíndln ao taka á móti þessari bænarskra, leiðir þar af,
að hún getur seinna af lokið störfum sínum.

Arnlj ótur 6lafsson: Eg skal leyfa mer ao leiðrétta það, sem
hinn háttvirti þingmaður Ísflrðfuga mishermdi orð mín. Eg sagði,

að þao ao einu leytinu heyrði til stjórnarsldpunarmáIinu, og er það
satt; það heyrir að því leyti til stjdrnarskípunarmalínu, sem þar el'
farið fram á, að alþíngi samþykki gjald til jafnaðarsjéðanna, því það
er skattgjafarvald, er alþíngi el' gefið; en eg hefi og sagt, a'ð uppá-
stúngan áhrærði líka sveitastjórn, þar sem hún talar um stjórn á
jafnaðarsjóðunum í aruti hverju, og að því leyti heyrir hún sveita-
stjórnarmálinu til.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Ef það el' rett, sem þíng-
maður BorgfirOínga sagði, þá heyrir Skcljavíkurmullð eirmig undir
stjörnarskipunarrnulið, og hefbi átt að koma í stjórnarmálsnefndina,
því það er einnig alþíngismál.

Arnljótur 6lafsson: Já einmitt; að því leyti það erlöggjafar-
mál, heyrir það undir stjórnarskipun vora her á landi.

Stefán Eiríksson: Uppastunga þessi, sem nú er umræðuefni,
el' að mínu áliti sama efnis og bænarskrá sú, er her var til umræðu
um daginn, og þá samþykkti þíngið með meiri hluta atkvæða, ao
vísa henni til nefndarinnar í sveitastjórnarmálinu, og því held eg
þfnglð gjöri réttas] í, að vísa þessari uppástúngu til hinnar sömu
nefndar; en hvað því viðvíkur, að nefndin se komin SYO vel á veg
með nefndaralítíð, þá get eg ekki skilíð í því, að uppástúnga þessi
þurfi að raska abalstefnunni, sem nefndin hefir tekið; þó hún se teingd
þar við.

Gísli Brynjúlfsson : þó eg hafi verið lí því, og se enn á því, a~
uppástúnga þessi eigi helzt við eveitaetjömarmalíð, þá vona eg þó, að
þíngið "ísi henni ei til nefndariunar í þ"í máli, nema svo ab eins, ilO Iuin
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geti ei oroio tekin til greinar ii annan h.itt, Eg ~eeinga iistæðu til þess,
uö vera nú aa auka störf nefndarinnar, ef það er með öllu þarflaust,
eins og það auðsjaanlega er, ef upprístúngumaður eins vel getur n:íú
tilgángi sínum með breytíngar- eða viðauka-atkvæði, eins og upp <Í

hefir verið stúngib ; og vildi eg því helzt, að uppastúngumaður sjálf-
ur segði nú greinilega af eða á, hverja aðferðina hann heldur kýs.

Forseti: Eg vona mí, aö umrtecurnar verði eigi leingdar mik-
iú úr þessu, en 1Íour en þa-r fara leingra, skal eg spyrja upp.istúngu-
mann, hvort hann vill halda múlinu fram til serstakrar nefndar, eða
lætur ~er lynda, ab þ'Í verði vísab t.il nefndarinnar í sveitastjérnar-
nuillnu,

Indriði Gíslason: Eg kýs helzt sðrstaka nefnd, en se þess ekki
kostur, þá að því ::le vísað til nefndarinnar í sveitastjdruann.ilinu.

ÓZafwr Jónsson: Þao hefir verið talað um, að 'Ísa nnílíriu til
nefndar, ef ekki yrði valin serstök nefnd til að yfirvega það, og
þá ac' vísa því til s,eitastjómarmál:mefndarinnar; mer sýnist það nú
ekki góo regla, ac fleygja uppastungum svona í nefndir, sem kann
sko þegar hafa lokið ,iú starfa "inn; því mel' sýnist, að slíkt geti
orðið til þes3, <tO telja um of fyrir þíngstörfunum. Eg er að sönnu
samþykkur þíngrnannl Ísflrðínga í þVÍ, að nefndin se skyld iI'ð veita

nuilinu viðtöku, ef því el' \ísao til hennar; en eg álít, a~ því að
eins eigi ao vísa þannig til þeirrar nefndar, sem þegar hefir lokið
starfa sínum, a~ þíngutenn sj.ii, að ekki liggi annar vegur eins op-
inn fyrir, nuillnu sjálfu 1\0 skaölansu, til dæmis að það geti komizt
að sem brcytínguratkvæbi eoa viöaukantkvæöl.

Jún Sigurðsson Ir.i Kaupmannahöfn: Þegar þfnglð vísar nuili
til nefndar, þ,í er þaö til þess ao heyra .ili] hennar um það, þao er
ao segja, álit þeirra manna, sem þíngtö treystir a'ð hafi grannskoöað
malið, heldur en no lúta það koma til atkvæða hinsveginn sem við-
auka- eða breytingar-atkvæði undirbúníngslaust ; því álit nefndarinn-
ar gefur þó ljósari dóm um m.ilið, það er því betra og greinilegra
bæði fyrir þíngið, nefndina og mallö, ao vísa því til nefndar.

Forseti: Fyrst að ekki taka fleiri til mals, álít eg þessari inn-
gangsumræðu lokið j en <Ícllr en gelngíð væri til atkvæða, vildi eg
einmitt taka þao sama fram, sem hinn luittvirti þrngmat ur Ísflrðíngu
nú gjöröi, ao þao er betra bæbi fyrir málið sjálft, og eins Iyrir nefnd-
ina í sveitastjérnarmállnu, ao það ::ill undirbúið ar nefndinni, uöur
en málið geingur til undírbúrungsumræðu ; því ef þessu múli væri
nú frestað til þess að bera þall upp með breytíngaratkvæðum og
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viðaukuatkvæðum í undlrbúníngsumræðunní, þá mundi þao valda
nefndinni eins mikilli tímatöf ao átta sig t[ öllum þeim atkvæðum
milli urnræðannn. Viðvíkjandl því, sem hinn hattvirti lwnúngsfllll-
trúi hrcifbl áoan, ao uppástringa þessi se a\') nokkru leyti borin upp
:í\')nr og felld, þá gat eg ekki skilið all svo væri, og þvi setti eg
hana á dag:;krána. SIÍ uppástúngnn, sem konúngsfulltrtíi benti til,
og kom her til umræðu um daginn, hafði 2 atrlð! meðf'erðís ; annað
var beinlínis umkvörtun yfir, að háu gjaldi væri jafnað niður í ár ii
vesturamtsbrin ; hitt atriOio var um betra fyrirkomulag jafnaðarsjébs-
ins í nesturamtinu ; þetta upp.istúnguatriðl, sem kom fyrir um dag-
inn, var því miklu takmarkaðra, bæði með tilliti til staðar (eins ein-
asta nmts) og til efnisins, heldur en þessi uppastring», sem nú ligg-
ur fyrir; hún er almenn, nær yfir alla jafuuðarsjriði landsins og al-
menna stjórn þeirra. l\.our en geingill var til atkvæt-a um daginn
áhrærandi bænarsknína fni Kollabúðafundinum, þ;í er hinn hattvirti
konúngsfll11trúi minntlst á, þ,[ lýstu einnig nokkrir þíngmcnn því
yfir, a\') þeir mundi greiða ntkvæbl fyrir, ao nefnd yr'ði sett um seinna
atriði hennar (þao sem hljóðaði um betri stjórn jafnaðarsjdðsins í
vesturamtinu), ef atrioi hn narskr.iarlnnar væri borin upp í tvennu
lagi; en þetta vildi upp.isningumuburinn ekki fallast <i; álít eg þYÍ,
með ekki fleiri atkvæðamun. en þ:i varð, að bænarskr.iin væri felld
frú nefnd einkum vegna hins fyrra, eða umkvörtunuratrlðlslns í
henni.

Eg skal þá blö]a menn að gánga til atkvæða, og liggur þá ept-
ir upp.ístringunni fyrst fyrir, að greiða atkvæði um það, hvort kjúsa
skuli sérstaka nefnd í m.ilið.

Var þYÍ hrundið mco 16 atkvæðum móti 3.
Síoan var lcltað atkvæða um, hvort vísa skyldi upp.ístringunní

til nefndarinnar í sveitastjérnarmnlinu, og var það samþykkt með Ld
atkv. móti 7.

því næst var upp.ístungan afhent formanni þeirrar nefndar, 'l:ara-
[orsetanum,

Forseti: Samkvæmt dagskrtinni kemur þá til alyktarumræðu
og atkvæbagrelbslu mállð um ao fá löggilt kauptún á Slieljavík,
og fleiri stöðum. Eg hefi látio prenta atkvæðaskm í málinu, og
vona eg, að hinir heiðruðu þíngmenn hafi hana fyrir ser

Atlnæ\')askráin hljóðar þannig:
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At k v rc ð a s k rI
í málinu um U;ggildín[m S1.-djm)i1wl' 0[/ ~cil'i hafna til vershui-

aretaða.
1. Ne(ndin:

il,) She7Javík við Steingl'ÍfIIs(jörð í St1'andasý.~ltl raði fyrir
næstkomandi 1'01' með 0111111 bl'l'fi gjörð að löggildH11t cerzl-
unarstaö.

2. Vlðauknatkvæðl Jóns P{ltw'SS01WI':

eður a'ð þab í hið minnsta megi verða leyft kaupmönnum :i
hinum löggiltu vorzlunarstöðum her Ii landi að verda þar sem
lausakaupmenn í næstu þrjri ár.

3. Viðaukaatkvæði Jóns Si[lunhsonw' Ir.i Tandraseli :
A'ð eptir orðin (í upp.ietúngunnl nr. 1) ,) Strandasýslu", verbl
sett: ))og Stmwn(jiil'ðul' í illýra.s'ýsI1l(/, o. s, fn.

4. Vlðnukuatkvæðl II. Kt'. Friðrikseonur :
A'b Heykjarfj(irour við Í~afjiil'o verði lögglltur verzlunarstaður.

5. Vlðaukaatkvæð! .1mljóts Óla.fssonar:
A'ð Krossvík á Akrancsí í Borgarrjar(ar~ý~ll\ verðl sem fyrst
g:jör'ð no lögglldu knuptrinl.

Ci. Varaatkvæðí hins sama:
Að öllum fastakaupmönnum :i Llandi verði leyfo siglíng og
verzlun með allar vörur :1 Kross vík í Borgarfjarðarsýslu.

(At h u g a g r. [i e r t a v a r a a t k v æ b í var hvorki beinlu-is upp bori'b í
undírbúnlngsumræbu málsins, og ekki heldur rá'bgjiirt í
nmræbum uppéstúugumannstns). .

F'ramsögumaðu r (Ásgeir Einarsson): par mikið var rætt um
þetta mál víð undlrbrinlngsurnræðuna, þykir mer nú því m.nni þörf,
a~ vora Iangorður, sem mönnum er fario a~ Iítnst svo á, sem þíng-
io ætli ekki að verða endmgargott. Um breytrngaratkvæði þau, sem
fram hafa komið, ætla eg okkí ao tala, fyrri en eg heyri, hvað uppá-
stúngumenn þeirra segja, og eru þau flest öskyld m.íllnu Sj,lIfll.
Víðauknatkvæðl hins 5. konúngkjörna þingmanns kemur því reyndar
næst, og er ugglaust gjört í góðum tllg.ingi , en þar eg vona, ab
aðalatrlðið fái framgang, þii vil eg spyrja uppastringumann , hvort
hann ci vill falla fr.í viðaukaatkvæði sínu, því ef aðulatrlðlð verbur
fellt, þá vil eg ekki, ao viðaukaatkvæðlð verði samþykkt, því eg hefi
einga heimild til þess frá kjósendum mínum, ao fá því framgeingt,
sem það fer fram lí, en eg vil ekki tala meir UIlI þal'i, þangað tll
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upp.ísningumnbur hefir svarað spurníngu minni, því rg vil helzt ekki
þurfa að fletta Iíkblæjunni af því, áour en það er kistulagt.

Jðn Petursson: Hinn heiðraði (mmsögll1naður skilur ei rett
viðaukaatkvæði mitt; einmitt af því þao er viðaukaatkvæði en ekki
varaatkvæbi, þ,( fellur það, ef upp.íetúnga nefndarinnar fellur, og
hillur þ,í ei til atkvæba ; en ef nefndarupp.ístringan er samþykkt,
og ef menn skyldi. einnig samþykkja vlðaukaatkvæðí mitt, þá ætti
það al'! hnýtast þar aptan við, Eg kom fram með það til þess, að
ef stjórnin "egna einhverra orsaka ekki skyldi "ilja veita 11al'!, sem
nefndin (í:3l{al', 11;( kynni ali vern, að lnin veitti hitt, sem stendur í
vlðaukaatkvn-ðiun, ef þínglð til vara bciddl hana 11111það, og sem
þó ga-ti vorill betra fyrir menu að Lí en ekkert, og vona eg, ao
menn því fallist ,i vlðaukaatkvæbíð. Eg ber sumsé kvíðboga fyrir
In-í, ao stjórnin muni strax veita leyfi til, :to Skeljavík verði lög-
giltur verzlunarstabur, þar henni kynni al'! sýnast, ao "an taN nægi-
leg skilríki fyrir því, 110 þessa væri beðizt mco vilja og vitund eig-
anda Skcljavíkur ; cn þó þessi skilríki vantaði, mundi hún æfiulega
geta leyft hitt strax, ao fatitakaupmenn versluðu þar af skipum sín-
lII1l, því til þessa þarf ekkert leyfi fd landeiganda.

Framsiiqumaður : Ræða hins 5.1wllIÍngkjiirna þíngmunns hefir
ekki breytt þeirri sannfæringu minni, að viðaukaatkvæði hans se (í-
þarft, því þess vegna biðjum ver um, að Skeljavík verði löggiltur
verzlunarstaður, af því þao CI' hin mesta þörf <Í því, en hins þurf-
11m "er ei með ; það er nú leyft fastakaupmönnum, a'ð flytja þangað
eins og á aðrar víkur nauðsynjavörur, en þó kvermfólkið lángi til
a'b kaupa klúta eður annan slíkan óþarfa, þá gef eg ekkert UIIl, a~
fastakaupmenn f;íí leyfi til þI3SS, að flytja því þ~, og vil eg því held-
ur ekkert en þetta.

Arnljótur Óla(sson: ~'ðul' eu eg tala Ilm efnio í atkvæðum
mínum, þá "ii eg leyfa mer ao fara fyrst nokkrum orðum IIIII , hversu
varaatkvæði mitt undir tölulíð 6. á atkvæðasknínnl er til komið; það
er reyndar satt, eins og hinn hattvirt! forseti hefir 11111getlð í at-
hugasemd á atkvæðaskrunuí, að eg hefi hvorki beinlínis borið það
upp eða raðgjört, að koma fram með það, við undirbúníngsumræðu
þessa máls, en því kom eg fram með þetta vnraatkvæði, ao bæði
þótti mer það sj.ílfum enda betra en vlðaukaatkvæðfð, einkum fyrir
því, ao það mundi öllu fremur f,íst, og líka fanu eg ekkert á móti
þv í í alþínglstilskipunlnni, að það kæmist að, og svo man eg eigi
betur, en HO breytíngaratkvæöl hafi komízt ao ,i hinum fyrri þíng-
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Hm, þ6 ekki hafi þau beinlínis verit borin upp "it undirlniníngsum-
ræðu málanna, Í alþingistihldpuninni 69, gr. segir, a\) þíngmenn
megi bera npp breytíngarathæbi sín, en hitt er hvergi bannað, að
þau komi síöar , ef þau aa ein" koma :í undan alyktarumræðu.
Mun hinn fyrvernndl forseti einnig har,l skilið þessa grein svo, aa
þíngmenn þyrfti eigi a~; taka fram, hvernig breytíngaratkvæol þeirra
skyldi verða lagað, heldur væri nóg, a\) þeir gæti þess, að þeir ætl-
H(\U ao koma fram með breytíngnratkvæði. Eg heit og, a\) ekkert
gæti veriö ii lIl<Ítiþví, ao koma fram með varaatkvæðl vi\) þal) breyt-
íngarathæ'hi eoa yitaukaathæoi, sem maður hefir ráogjört at koma
fram IIIe\'), og það getur eingum ruglíngi valdið, fyrst það liggur
fólgið í aðalatkYæNnu; en hitt er sjrilfsagt, ef maður hefði ekki
r:íogjört, að 1\0111a fram með neitt breytíngar- el)a viðauka-atkvæði,
a'ð þá mætti ekki koma mel) viðaukaatkvæði eða vara-atkvæbí. l)ess verð
eg og ao geta, að nú er minni þörf ,í, al) g:ínga hart eptir þessu,
Illeo því ao nú er 8YO til hagað, al) forseti heimtar breytíngarat-
kvæðin su em III <1, og lætur SÍ\)<111 prenta þau, og senda tímanlega til
þíngmanna, svo þeir geti kynnt ser þau, og finnst Iller þá lítill mun-
ur :i því, ao !'á\)gjöra eða askilja ser breytíngaratkvæðí við undir-
búníngsumræðuna í þ:i eðu þ:í átt, og a'ð koma með það nógu
snemma til forseta, því hvora aðferðina sem menn hafa, þá geta
þíngmenn haft nógan tíma til, að kynna Sel' þau, og það er aðal-
atriðib. Ao öðru leyti el' það sj:ílfsagt lí valdi forseta og þfngslus,
hvort þa'ð vill leyfa, a\) þetta varaatkvæði mitt komi til atkvæða
eður eigi.

Forseti: Samkvæmt 69. gr. alþíngistilskipunarinnar, sem þíng-
maður Borgfírðínga skýrskotabi til, þá verbur a\) bera upp, eða að
minnsta kosti all r.íðgjöra vlð undlrbúníngsumræðuna hvert þa\) breyt-
Iugarntkvæbl eða víbaukaatkvæði, sem menn vilja at verði tekið til
greina YiO ályktarumræðuna ; menn verða a\) minnsta kosti al) hafa
tal ab í þ,í stefnu í nndlrbúníngsurnræðunni, sem breytíngaratkvæðl
það, er þeir sÍoar koma fram með, verð i þar lí byggt; það er sjálf-
sagt, ao menn þurfa ekki víð undirbrinfngsumræðuna að orða breyt-
íngnratkvæðtð, eins og það á al) verða orðað, heldur a\) eins níðgjöra
heiulínls eoa tiltaka stefnuna; þetta gjörðí mí hinn heiðraði þíng-
maður einnig með tilliti til viðaukaatkvæðis síns tölulíð 5. á atkvæða-
skr.ínnl, en ekki varantkvæðísins, tölul. 6., og er það þó mjög veru-
legt, þar sem það fer fram ri, ao breytt verði löggjiifillni um flutn-
íngn ; þYÍ samkvæmt henni leyfist kaupmönnum að flytja nauðsynja-
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vörur allar inn á víkur og voga, og eins a'6 sækja þ:ínga\) "(;1'111',

en v.rrantkvæðlð fer fram ;í, ao þessu verði þannig breytt, a'b öllum
fastakaupmönnum verði leyft a\') uerzla með alls konar vörur :í
Krossvík í Borgarfjarðarsýslu. þetta vlrðist mer svo veruleg breyt-
Ingarupp.ístúngn, a'O hverjum þeim, er vill hafa hana fram, hljóti a'O
vera skylt, samkvæmt 69. gr. í alþínglstilsk., a'O d'bgjöra slíka uppá-
stringu við undlrbúníngsumræðuna, eða geta þess, a'b menn ætli a\)
bera hana upp; þetta er ekki einringls nauðsynlegt vegna þíngmanna
sjálfra, heldur einnig vegna málefnanna sjálfra, því vel kann að vera,
a'b einhver annar þíngma'bur, er hann heyrlr. að annar áskilur Rer
slíkt brcytíngnratkvæði í undirbúníngsumræðunnl, finni .ístæðu til, ao
áskilja ser breytingarutkvæði eða vlðaukaatkvæbl ,il'! þá breytingar-
upp:ístúngn, sem hinn áskildi ser fyrri; en þetta er öllum fyrirmun-
a'b, ef breyríngarupp.ístdngan er ekki r;í'Ogjiir'b við undirbúníngsuru-
ræðuna. Eg verð aa vera fastur lí því, ao þetta hafi aldrei átt ser
sta'b ói hinum fyrri þfngum, a'b menn hafi seinna kornið með breyt-
íngaratkvæði, sem menn ekki hafa ráogjört að neinu í undirbúníngs-

umræðunni, og er einnig á því, a'b slíkt megi ekki heldur eiga ser
stað, því það væri sama sem a'b bera upp breytíngaratkvæðí við á-
lyktarumræðnnn, en allir sj,i, a\) það el' ólöglegt. En eg setti þetta
varaatkvæði á atkvæðaskrána, af því eg ekki vildi stínga því undir
stól upp á mitt einda-ml, heldur vildi eg Lita hið háttvirta alþíngí
skera úr málunum.

Arn7jótur Ólafsson,' f\'bur en geingiú el' til atkvæða, vil eg
leyfa mer a~ gjöra litla athugasemd, Eg get ei "erill hinum hátt-
vlrta [orseta samdóma í því, a'b varaatkvæði mitt se svo sérstakt,
a'ð það se alveg óskylt hinum viðauka-atkvæðunum, því viðauka-nt-
kvæði hins 5. koruingkjöma þíngmanns fer einmitt í silmu stefnu;
þall el' ekki heldur nein breytíng ii löggjöfinni. Og hvernig sem
þall annars er all efninu til, þi~ er það í þessari grein eins hrittað
og viðauknatkvæöl hins 5. komingkjörna þíngmanns.

Péiu» Pctureson: Þíngmallur Borgfir'bínga mun hafa hætt a'b
tala á'ban af þVÍ, nl) hinn háttvirt! forseti tók til máls, því ei er
leyft no tala optar en einu sinni "ill .ilyktarumræðu.

Forseti,' Meðan þingmenn tala nm formið á þessu varaatkvæðí,
og þau þíngsköp, er þar nm eigi ao gilda, tilít eg þeim leyfilegt n\)
taka optar en einu sinni til máls, og geta þeir þíngmenn, sem tala
um það, allt all einu Ieíngíð or'bi'ð aptur einu sinni hver, þegar mál-
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efnið .~jálft, um löggildíngu Skeljavíkur og annara kaupstaða, er korn-
io til umræðu,

Jón Sigu~'ðsson fd Kaupmannahöfu : Eg vil ab eins stuttlega
geta þess vibvíkjandí varaatkvæði þingmanns Borgfirðínga, að það el'

:í forseta valdi, og a'il hann á að skera úr því, hvort það á ao koma
til greina; eg fyrir mitt leyti er með því, a'ó það korni til atkvæða,
eins og það stendur á atkvæbaskr.ínni, þar þao ao innihaldinu til er
yflrgrlpsrulnna en aðalbreytíngaratkvæðí það, sem hann hafði áskillð
ler, og híð meira innibindnr hið minna.

Konúngsfulltrtíi: Eg er í þessu efni á annari memmgu, en
hinn heiðraði þingmaður ÍsfirOínga. Varaatkvæðíð, sem her ræðir UI1I,

fcl' fram á, að breytt se opnu bréfi af 19. maí 1854, en um slíka
breytíngu var ekkert 01'0 talað við undirbúníngsnmræ'iluna, og því
getur það eptir þíngsköpum vorum ekki komizt að,

A rnlj ótur Ólafsson: Meo leyfi forseta vil eg leyfa mel' að tala
enn fáein orð, Hinn háttvirtl 7wnúngsfulltrúi hafði, eptir þVÍ sein

mer skildist, einúngis á móti efninu, en ekki á móti forminu á vara-
atkvæði mínu; en her er nú einúngis um það að ræða, hvort það
se formlega fram borið eður eigi. En þar sem viðauka-atkvæðl hins
5. konúngkjörna þíngmanns el' sama efnis og vara-atkvæði mitt, og
hinn hæstvírtí konúngsftdltl'úi ei hefir haft á móti þVÍ, vona eg, ao
hann hafi ei heldur á móti mínu. þau eru ekki heldur breytíng lÍ opnu
br efi 19. maí 1854, eins og eg hefi áður sagt, heldur undanþága fyrir
þessi 2 kauptún frá hinni almennu reglu, er Í bréfinu stendur; en
lim híð formlega, þá hafa forseta?' áOllr leyft, að meira væri vikið frá
straungum þingsköpum, en þó vara-atkvæði mitt kæmi til atkvæða,
Í Danmörku er ekki heldur á ríkisþínginu skylda þíngmanna, að koma
fram með breyríngaratkvæðí sín vlð fyrstu ne heldur aðra umræðu
malsíns, og eg se ekki, að þíngio gjöri rett í því, að það bindi sig
um of í þessu efni.

Forseti: Eg álít það mjög varúðarvert, ao innleiða það her vio
þíngíð, líkt og II ser stab á rfkísþínglnu í Danmörku, að rýmka um
þann tíma og þau skílyrðl, sem alþíngislögin hafa akveðið um það,
innan hvers tíma og með hverju móti ao breytírrgaratkvæðln eigi að
vera upp borin og komin fram. þao er sá verulegi munur, þó menn
Ii rfklsþíngt Dana megi koma seinna með breytíngaratkvæbln, að þar
eru 3 umræður um hvert uuil, en her að eins tvær.

Var síðan leitað atkvæða þingmanna um það, hvort vara-atkvæði
þingmanns Borgflrbínga, tölul. 6. á utkvæðaskránni, ætti a'ó koma til
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umræðu og atkvæðagrelðslu, og var þVÍ hrundið rneð 15 atkvæðum
gegn 5.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahiifn : Vlðvíkjandl uppástúngn
nefndarinnar undir tölullð 1. vildi eg ab felld væri úr orðin : J)fyrir
næstkomandi vor, með opnu brðfi", því það er óvíst, a~ stjórnin geti
veitt þetta leyfi svo flj ó tt, og hve nær sem það yrði leyft, ao kaup-
tún se sett á Skeljavík , ímynda eg mer, ao beiðendurntr mundi
þiggja það; en hve nær sem leyfið kemur, er það líklega sjálfsagt,
a~ það verður með opnu brðfl, svo að það er óþarft, að taka það
fram, og vildi eg skjóta því til forseta, hvort ekki mætti skipta
greininni, og gefa ser í lagi atkvæði um þessi 01''0, þar eg vildi gefa
ntkvæðí mitt lÍ móti þeim, þó eg gæfi atkvæði mitt með hinum kafla
greinarinnar. Viðvíkjandl víbauka-atkvæðí hins 5. konúngkjörna þíng-
manns undir 2. tölulið, þ,í virðist mer það ekki Hra viðauka-at-
kvæði, heldur vara-atkvæðí ; því mer finnst menn þar biðja Ilm hið
minna, ef hið meira ekki fæst, sem beðið er um undir tölulíð 1., og
finnst mer ekkert unnið, þó það fáist, sem það biður um, og ef
uppástúngumanni sýnist a~ vanti vissu fyrir, ao eigandi jarðarinnar
í Bkeljavík leyfi að reisa kauptún þar, þá vantar líka vissu fyrir
þVÍ, að eigandinn leyfi þessa verzlun; mun eg því gefa atkvæði mitt
á móti þessu viðauka-atkvæði. Viðvfkjandl vlðuuka-atkvæöí þíng-
manns Reykjavíkurbæjar undir tdlulið 11., ab Reykjarfjörður verði
löggiltur veralunarstaður, þ,í finnst mer eingin nauðsyn á þd, þar
sem það er kaupmönnum heimilt, ab flytja vörur inn á allar víkur
og voga. Eins og kunnugt er, hafa Djúpmenn fiskiver í Bolungar-
vík, og fara opt fram og aptur með flutníng, og þá liggnr Ísatjarð-
arkaupstaður svo ab segja í lelðlnnl ; er því að minni hyggju eingin
nauðsyn fyrir þá, að fá kauptún í Reykjarfirði. Eins er með Gufu-
dalssveltarmenn, að það er eins hægt fyrir þ,í, jafnvel ao fá bónd-
ann í Reykjarflrði, til no flytja eðnr sækja vörur í kaupstaölnn, og
get eg þVÍ ei heldur gefið þessu víðauka-atkvæði mitt atkvæði.
Ekki get eg heldur mælt með því, að Krossvík verði löggilt kaup-
tún, eins og farlð er fram á undir tölulíð 5., heldur víldl eg, ao
flutníngar noi leyfðir þángað, eins og áour hefir verið, og hefði eg
þVÍ heldur fallizt ,i vara-atkvæðíð undir Iölulið 6. En þar eð það
er nú fellt, er eg neyddur til að greiða atkvæði móti kauptúnsrétti
Krossvíkur, en eg vil gefa atkvæði mitt með því, ab beðið verði um,
að Straumfjörður í Mýrasýslu og Skeljavík við Steingrfmsfjörð verð!
löggilt kauptún, þVÍ mer finnst allt mæla með því.
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Konún[!s(ulltl'úi: Eg skal vera fáor'()u\, lim þessa atkvæðaekr.í,
sem nú liggur fyrir, ÞYÍ eg get yfir höfub haldið mer til þess, sem
þíugmaður Lfiroíllga hefir teklð fram. Eg ræð þínginu til, a'b fall-
ast lÍ upp.ístringu nefndarinnar undir tiiluli'ð 1. Sömulelbls "ero eg
at filllil.~t á vibaukaatkvæðl þingmunnsins í j\I'ýra;;ý~llI undir tölulíð
3.; þar ii mót.i hlýt eg að vera mótfalliIm viðaukaatkvæðunum undir
tölulið 4. og 5., um lögglldíngu Reykjarfjnrðnr 9g Krossvíkur.

Jón Sigurðsson frá Taudrascli : þao gleður mig, að hinn hæst-
virti lwmlngsfulltrúi og hinn h.íttvirtl þiugmaður Ísafjarðarsýslu hafa
veitt Straumfirbi kröptugleg mcðma-lí, og hygg eg, a'ð eg geti þess
heldur fylgt aðvörun konúngs(ulltnía með aa leingja ekki mikið
þmgræðurnar með því, að mæla íyrlr vlðrmka-atkvæðl því, sem eg ,í
her .i ntkvæöuskninni; þar, el' sama efnis og ~alllhlj(íca uppástringu-
atriðí nefndarinnar, utan þaö, sem þao nefnir annan sta'0, nefnilega
Straumíjörð ; þa'O kemur ekkert í bága við nefndarinnar, og kemur
fram eptir sömu krfngumstæðum, svo ao eg "ana, ao þeir þíngmenn,
sem gefa atkvæði sitt fyrir kaupstað ;Í Bkeljavík, gefi líka atkvæði
sitt fyrir Strnumfirði, og þó kann ske heldur fyrir Straumílrðl, því
a'O Mýramenn munu hafa fullt 8\'0 milda þörf, og eingu síður, ef
ekki meiri :í:;tæol1 til ao !Íslm eptir löggíldfngu ií Straumfirðl, sem
StrandasÝ61a ao biðja um kuupstað á Skeljuvík. Eg "ii ekki leíngju
þíngræcurnar l11e'Oþví, að taka frekar fram rístæður fyrir þessu mal-
efni, þar eingin merkileg mótmæli hafa komið, og geta varla kornið
í þ\'í erni.

ÞÓl'ðm Jónassen: Hvað þao snertir, ao löggilda Skeljavík til
kauptúns, skal eg ekki Hra margorður nm, því mer hefir áður gefizt
kostur á, nú Líta í ljrisi álit mitt um fj iilgun kauptúna her ,í landi,
sem eg því a'b eins vil mæla með, ao til þess se öldringts yfirgnæf-
andi rístæður, en eg er svo ókunnugur í Strandasýslu, a'ð eg þori
ekki aa bera Ii móti þd, a'O svona kunni aa standa þar á, og því
vil eg ekki vera því mótfallinn; en uppastúngu þíngmannslns fr"
Mýrasýslu um löggildfngu Straumfjarðar til kauptúns synjaði þar ,i
móti þingið um aa koma í nefnd, og hinn heiðrabl þíngmaður hefir
nú borið llIáliO upp sem viðaukaatkvæði víð rnalið um liiggildíngu
Skeljavíkur, og hinn heiðr.iðl þfngmaður Ísafjarðarsýslu hefir talað á
þá leið, að þessi a'Ofero mundi í alla staöí vera rétt, og hiun mik-
ilsvlrti lwnúngs(ullt1'1Íi hefir látið í ljósi sömu skoðun ; en þrátt fyrir
það get eg þó ekki sklllð, aa þessi skoðun geti staðizt með 63. grein-
inni í alþínglstllskípnnlnni ; því hún segir, að þegar einhverju frum-
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varpi or ~\'O h;íttab, a~, því megi gaumur gefa,t, skuli kveðja nefnd
manna til þess, ar pr<Ífa Ila\) :'tarlpgar, en Re fleiri atkvæbl mcíti því
en með, :t'O nefnd se kosin í nuilið, megi ekki bera þa'O framar upp
,í því alþíngi; m;í!iú er þVÍ a\) mínu áliti algjörlega falli\). Geti
npp.isrúnguuraöur nú komið m.ilinu samt sem ,í'tíur Ibm með þessu
mritl i skjóli slíks vlcankautkvæðis, þ.i ma-ttl allt eins Hl, þegar
iu.ilið um bnrnaskólann hðrnn í Reykjavík, kemur mína fyrir, koma
með vlðaukaatkvrcöi við þat nm stofnun barnuskóla á Akureyri e\)a
lÍ Í:5afirði.

Arnljófur Ólaf~son: Eg skal reyna til a\) fylgja hinu lofsverða
eptirdæmi hins h.ittvirtn komíng,~rulltl'lía, að vera . stuttorður. Eg
held mi, a'o eg megi segja eins og karlinn: "Sitt er a\) hverjum
sonanna minna «; Krossvík kerust varla að, því uaraatknæðinu var
hrundið, og Straumfjörður kemst heldur naumast a'0, ÞYÍ viðauka-
athæðið þykir eigi rett undir komið. Um upp.ístúngu nefndarinnar,
þ,í er það skjdtt yfir sögu að fara, ao eg vil gefa henni atkvæði
mitt, og vona eg hún eptir uppastiingu hins h.ittvirta þingmanns Ís-
fírðínga muni verra borin Tlpp vib atkvæbagrelbslnna í tvennu lagi.
Viðauka-atkvæðinn undir tölulið 2. vi] eg einnig gefa atkvæði mitt,
þó eg se nokkuð ragur með þao á þessum stað, en eg vil samt gefa
því athæði mitt, vegna þess að sri retta verzlunarstefna er ao minni
llyggju, a'O hlynna að fastakaupmönnunum ; en hún er i því fólgin,
að öll ritlend vara og eins innlend g.íngl í gegnuIJl þeirra hendur;
svo se þeim og leyft, að flytja vörumar inn ,i allar víkur og voga.
þa\) hefir verið sagt, ab viðauka-ntkvæðið undir tölullð 2. se "ara-
atkvæði, en þa\) er það ekki að skipulaginu til, heldur hefir það ein-
ringls í ser fólgna varauppastúngu, er innibindur minna en nefndar-
upp.ísningan sjálf undir tölulið 1., þar IIIÍn biður um til vara, a\)
fastakaupmönnum se leyft, að verzla sem lausakaupmenn ;Í SkeIja-
vík, ef hitt skyldi ekki Lbt. Um viðauka-ntkvæðið undir 3. tölulíð
þori eg ekki ll\) tala, sfðan hinn lnittvlrtí 1. konringkjörnl þíng-
maður talaði, því mer finnst eptir því, að menn verðl fyrst að tala
nm, hvort það megi koma til atkvæða eður eigi. Hvað nú Kross-
vík snertir, þá hefir henni í 4 ár verið veittur sami rettur og lög-
giltu kaupttinl, fyrst frá 1S50-53, og svo árið 1854. Íbrefi stjórn-
arherrans til 7wnúngsfttlltrúa á alþíngi 1855 var sagt, ao ekki se
iÍ'ltæoa til þessa leyfis framvegis, vegna þess að flutnfngsleyflð í opnu
brefi 19. maí 1854 se nóg; en það er ekki rétt, því flutníngsleyfið
er bundið yili þær vörur, sem kaupmenn sízt vilja flytja, vegna þess
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að þeir hafa minni hag af þeim en hinum, sem þeir mega cigi flytja;
þab er líka kunnugt, að sá, sem síðast flutti vörur upp á Krossvík,
fól' í IUÍng UIll lögin, og seldi þar aðrar vörn]', en sagci, a'O það væri
allt saman pantað ; manninum lá viC lagasókn út IÍr því, og síðan
hefir einginn orNð til ao flytja vörur þ.ingab. Einmitt af þVÍ, að
flutnfngsleyflð hefir eigi verið notað, þykir mer full ;ístæc;l til, nú
löggilda Krossvík sem kauptún, fyrst lnin mí getur eigi orðið að út-
kaupstað.

ll: Kr. Friðriksson: Eg stend ekki upp mína til þess, aú tala
};íngt erindi gegn löggildíngu Skeljavíkur. Eg skýrei hinu heibraða
þíngi, að eg helf, fullgreinilega fr;í öllum astæðum ,ið undirbúníngs-
umræðuna. Eg jrita reyndar, ac mer þykir' einga brýna nauðsyn
bera tilliiggildingar Reykjarfjarðar, fremur en liiggildíngar Skeljavík-
ur, en ef þingið blður um löggildíngu Skeljavíkur, þá sýnist mel' eins
ástæbn til, ao biðja um Higgildíngn Reykjaríjarðar, IÍr því Ísflrbíngar
hafa sj.ilfir becic nm það, og þykir þaú hagræði fyrir sig, auk þess
sem það getur orðið talsvert hagræði fyrir nokkurn hluta Barba-
strandarsýslu, einkum ef verzlun yrði eingin eða lítil í Flatey. Um
löggildíng Straumfjnrðar vil eg Iítio tala; mer sýnist hún óþörf með
þeim verzlunarlögum, sem mí ern; en eg verð fastlega að mæla ii
móti þVÍ, a'O þetta víbaukaatkvæöí komi til atkvæða ii þessu þíngi,
með því þíngi'b einn sinni hefir fellt nppástringuna ; því al'; eg verð
nú rilíta það beint lí móti 63. gr. í alþíngisttlsk. Um Krossvík el'
sama mali ab gegna og um hina staðina, og ef þínglð samþykkir þá, þ;i
nrc eg og ab gefa atkvæði mitt fyrir því, ao hún verbí löggiltur verzl-
unar sta 'Our ; því að í því efni verð eg aú fylgja reglu þeirri, sem
Danir hafa: Naar det s7wl 'være Gilde, saa lad det være Gilde.
þíngma<lnr Ísfirðínga talabí ;í dögunum um "Farmstecle1'« í Noregi,
og sagði, ao þeir mætti Hra þar í 5 mílna fjarlægð Irri kaupstað;
eg skil við "Fm'rnsteder" stalli þfÍ, hvert kaupmenn mega flytja
vörur sínar og sækja vöru landsmanna, og er ekki Straumfjörður
leíngra í burtu frá Reykjavík, en þeir mega vera hver frá öbrum í
Noregi, eða fr;i ac>alkaupst1iGum; það eru rúmar 5 mílur upp á
Straumfjörð CJón SigH/'ðsson f'ní 'I'audraseli : Meira, 6 mílur).
Björn Gunnlaugsson yfirkeunarí hefir mælt það, og segir það se 5
mílur, og honum tnií eg betur í þVÍ, en fulltrúa Mýramanna. Af
því það er nauðsynlegt, að menn hafi sem greinilegasta og ljósasta
hugmynd um eðli verslunar yill' höfuð, er þeir ræða nm löggildíngu
einstakra staða, þá "ero eg að gjöra nokkrar friar athugasemdir UIll
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verzlunína yfir höfuð, Eg el' samdóma þíngmanni Ísflrðínga Í því, al)

frelsið er í eingu eins nauðsynlegt og í verzlunlnni, þYÍ að hún verður ao
vefa sem óhundnust, ef hún á <tO þrífast, og það er þó vcrzlunin, sem
framfarir landsmanna, í hvaða landi sem er, einkum eru undir komnar,
en eg hefi ávallt skllið þetta verzlunarfrelsi á þann hátt, aú þa~ ætti
no vera sem fæst bönd ,í flutníngum nú landinu og flutníngum fr,i þVÍ,
nú .ílögurnar vær} sem minnstar og jafnar ;í öllum þjóðum, en eg hefi
aldrei sldlíð þaú svo, að það væri nnuðsynlegt, ao löggiltur verslun-
arstaður væri á hverri vík. Vcrzlnnurfrelsl getur því a~ eins al)

mínum skilnlngi oroio sannarlega framfara-uppspretta, að verelunln
fái nokkuð afl, en það getur hún því að eins, að vörumagnið safn-
ist á tiltekna hæfilega marga staði. En sundríst verzlunín UlH of,
þá leiðír af því, að kaupmennirnir eigi geta feingíð neitt afl, og

því eigi tekið ,i móti fvrmum þeim, er al) þeim berast. Annara
neyðast þeir, sem ao landinu koma, að fara j'r;i einni höfn til ann-
arar, og það liggur í augum uppi, að þeir geta eigi lÍ þann hátt
selt varning sinn við Sama verði, og þeir gæti selt hann einum kaup-
manni, undir eins og þeir koma að landinu; og tel eg það jafnvel
víst, að kaupmaður sá, el' keypti vörurnar þannig þegar af lausakaup-
manninum, mundi geta selt þær jafnvel víð minna verbí en lausa-

kaupmaburlnn, ef hann neyddist til nO selja þær í smápörtum, með
því að flakka frá einni höfn til annarar, og víð það missir landið
hagnaðinn af verzlun lausakaupmannanna. það er sannarlega at-
hugavert, að fjölga þeim verzlunarstöbum, sem menn eigi eiga "Íst
að þrifizt geti, þVÍ þrífist þeir eigi, fælast menn síðar frá, al) setja
þar verslunarstað um leingri tíma, þegar þó vörumagnið er þar orbíð
svo mikið, að hann gæti þriflzt. Eg fyrir mitt leytl verð að álíta
lausakaupmennina neyðanirræði her lÍ landi sökum hins serstaka asig-
komulags Íslands og vörufæðar. þao er eðlilegast, og að mínu á-
liti happasælast fyrir hvert land, að hagnaðurinn af verzlun lausa-
kaupmanna gángi í gegnum kaupmennina til landsbúa. Annan
nuíttarstdlpa hvers lands verð eg a~ telja menntunina, og hún getur
a~ minni skoðun að eind tekið ser fasta bólfestu í hinum stærri
kaupstöðum, því Hl) eínúngís þar verður búizt Ym að vísíudaiuenn
og menntamenn taki sér bólfestu, enda sýnir reynslan það og í öllum
löndum og öllum stöðum.

Framsögumaður: Hinn háttvirti þingmaður Ísfírðínga vildi, al)

fellt yrði úr uppástúngu nefndarinnar: "fyrir næstkomandi 1.'0)'

með opnu brNI/', og hefi eg ekkert II móti þVÍ, að orbín : "með opnu
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bl'rW', se felld IÍr, því þau eru má sko óþUrf, en hitt: ,,(!p'il' næst-
komandi ýnor", vil eg ekki missa, því þao er nnuösynlegt eptir kríng-
1lIllstæ'0um, því Hl geta kornib ao vori hin sömu vandræðin, sem
hel'öi komið í <Ír, ef amtmaður "or helbi ei ba-tt IÍI' þeim. Við.mka-
atkvæði hins 5. konúngkjörna þíngm.mus vil eg ekki eiga í eigu
minni; annars er eðlilegt, ao hver mæli fralll með sinu brcyríngar-
atkvæði; en eg held, ao eg ~e farinn ao ríngla:;t í- ræðu þfngmanns
Reykjayílmrbæjar; þó virtist mer sumt í ræö.t hans vera hið -ama,
og eg hefi stundum Iesið í bréfum kaupmuunu, sumt var annað, og
hefir hann víst lítt þao sjálfur. þar sem hann sagði, ,10 j.ifumikil
þörf væri lí, '1'0 fá löggilt kauptún í Heykjarfirlii og í Skeljuvík; þ:í
hefir þingmaður Ísfiröíngn svarað því :3\"0, ao eg þarf 110';5 ekki ; en
mer getur ei annað en Iundizt pao ó~alllkYælllt, ao mæla mcð Reykj-
arfirbi og Kr056\'ík, ef rnabur skyldi Hra ií móti öllum ~1II;Íka\lJl-

stöðniu ; lIler sýnist hann ættl a(1 Hra sj.ilfum ser samkvæmur, lJÓ

hann se talsmaður ínstakaupniannannu. Mer fannst hann líka ríngl-
ast, þegar hann "ar ao tala um þa'O, að lausakaupmenn ekki gæti selt
með eins góðu veröí, þegar þeir yrci ilO fara höfn fr.i höfn, eins og
fastakanpmaollf, sem g~~ti keypt af þeim allan farminn, því eg held,
að þeir bæci geti gefið og gefi betri prísa, og þao var elumitt ~í-
stæöa þíngsíns mco lausakaupnrdimunum, ilO fií þá til þess, ao keppa
við fastakaupmenn í verzlun ; þingmaðurinn hef ci heldur átt ao segja,
að það væri hægra fyrir Iausakaupmenn, ab keppa vio fastakaup-
menn, af því ao þeir hafa eigi þann kostnaö, sem af því flýtur, ao
vera búsettur í landinu, og eiga þar hús mörg; mel' sýnist því þe .ssl
ástæða vera rétt öfug, eins og fleira sem þaðan kemur. Og hvað
nú menntunina snertir, ætli að þíngmaðurlnn cigi ekki nógu bágt
mco, ao koma upp barnaskóla í Reykjavík, þó að þar se margir stór-
kaupmenn. Eg vil mí ekki tala meir um ræðu hans, því eg er
hræddur um, að heilinn í honum hafi ruglazt, þegar hann hrapaði
ofan af Hallrunaveginum , þegar mál þetta var rætt til' undir-
búníngs.

Gísli Bl'ynjúl(sson: Eg hafði fní upphafi ætlað mer að tala lít-
io í þessu máli, því mer fannst svo sjálfsagt, að þmgíð lllundi ei í aðalat-
riounum verða ,í móti nefndaralitiuu, ao eg ímyndaðí mer lítil nauð-
syn mundi verða til, að verja þa'b með mörgum orðum, En nú er
þó svo komið, að mikil umræða hefir ver ið af ei svo miklu tilefni,
og það á þann hátt, að menn hafa her ei a'b eins talað um löggild-
ngu þeirra nýju verzlunurstuða, er upp' á hefir verið stringlb, held-
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ul' hafa menn einnig komizt lít í hið almenna verxlunarnuil, cc,a uni
verzlunarfrelslð yfir höfn\)i og finnst mer nú því skylt, úr því þessu
einu sinni hefir verið hrellt, ao gefa ei atkvæði sitt þegjandi, svo
einginn misskiluingur geti orðíð ;Í um þao, hvers vegna menn se
með eða mót. Skal eg því IlIÍ strax í upphafi taka það fram, al'! eg
ætla mer að vera með flestuni þeim atriðum, sem ,i atkvæðaskninni
standa, og þií einkum sj;ílf"agt hvað Skeljavík viðvíkur, en þó líka
leyfa mér, áður en eg tala grcinilega um hverja einstaka upp.ístúngu,
að segja fni því, hvernig eg skoða þær í sambandi við hið almenna
verzlunannál.

þal'! var, ef míg minnir rétt, hinn h.ittvirti 6. konúngkjörní þíng-
maður, sem vanur er að siqa víð hliöina á mer, en "em eg nú því
miðlir sakna her í sed, sem fyrst hreifði þeirr! hlið ii mrilinu, er
að almennri skoðun ií verzlun lýtur, og tók hann það einkum fra III,
ao kaupmenn I11l1I1diIIIÍ með fullum relti ;í líta, eins og þeir leingi
hefði gjört, að alþíngi væri þeim övinveítt, ef það vildi enn reyna
að stuðla að því, að löggiltum kauptúnum yrði tJölgað Í landinu.
Hinn háttvirt! þfngmaöur Ísfirbínga varð þá til að svara honum, og
fór enn leingra inn í verzluuarm.ilið, svo að þii val' eins og meira
efni kæmi inn í umra-ðurnar ; en það el' þil einmitt einkum vegna
þess, sem hann sagbi, <1'0 mer nú finnst eg verba að fara Ieingra lít
í málið sjálft, svo al'! einginn mlsskilníngur geti tí orðið nm það, a'O
eg ei eins vilji, að þínglð skuli hlynna sem mest að öllum sönnum
íslenzkum fastakaupmönnum, þ6 eg gefi atkvæði mitt fyrir, ao Skelja-
vík og Straumfjörbur verðí gjöro <1'0 löggiltum kauptúnum. Eg skal
nú aldrei neita því, að þíngmaður Ísfirðínga Iná vel úr flokki tala,
þegar um verzlunarfrelsí það ræðir, er "ið Íslendíngar nú lok-ins
höfum feiugib, því einginn hefir gelugið betur fram að ritvega os!'!
það, en einmitt hann; og eins se það líka fjarri mer, að efast Ilm

nauðsyn þess strfðs, er þ,i var hafið af hendi Íslendinga gegn ein-
okun, þVÍ mer hefir æfinlega þótt það svo merkilegt, og svo vænt IUIl
þá menn, er þá fylgdust bezt að, ao hrinda henni af oss við nógan
örðugleík, að mer dettur mí í hug, að bera franigaungu þeirra sam-
an "ið hina dreingilegu aðsékn Eiríks jarls í Svoldarbardaganum, er
hann síbyrbl Baröanum vlð hvert skip Ólaf, komíugs eptir annað, og
hjó það úr telngslum, og hætti svo ci fyr, en sjálfur Ormurinn l.íngl
var hroðinn. Eins börðust þeir nú þá dreingilega fyrir Þ \'Í, að losa
Ísland undan skaðlegri verzlunareinokun, og hjuggu hverja astæöu
úr teíngslum, er á móti nr höfð, uns að sigurlan nr unninn.
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En þó eg mí se svona Iús Ii a() játa þetta, og þó eg fyllilega
sjái, hve nauðsynlegt það var, að afmá einokun einstakrar þjóoar
yfir oss, ;íonr en menn g.itu fario a() hugsa til, ao komast nokkuð
lcingra, þá. er eg þó ei svo alveg "íss um, ao eg álíti það verzlunar-
frelsi, sam Í~land mí hefir íelugið, eins einhlítt, eba geti yfir höfuð
gjört eins mikið IÍr þVÍ, elns og hinn hrittvlrtí þíngma'llur Ísflrðínga ;
og þó eg vel skilji, hve sárt honum má vera, þegar hann ser eða
heyrir því kennt um þab, sem því eingan veginn er að kenna, þ.í
"ero eg þó ao spyrja menn að, hvort þeir geti ei Ímyndað ser, aa
eitthvert mein kunni þó og að hafa verit! uuníb, er verslunarfrelsið
var herjað Ilt handa oss, eins og þegar Norðmenn hruðu Orminn fyrir
Norðmönnum, eða hvort hinn 6. konúngkjiirni þíngmilcnr geti ci haft

rett í því, aa óánægja "í~lenzJua kaupmanna" se víst lÍ nokkrum
ristæðum byggð. Eg fyrir mitt leyti held mí reyndar, að skaði StJ

ei gjöroar <i þann hlítt, sem hann ímyndabl ser, því eg verð að vera
fastur á því, að það hafi verið full nauðsyn, og hið fyrsta ftÍtll1<Íltil
þess, að koma verzlun vorri í hið eölllega horf, aö losa hana undan ein-
okun danskra kaupmanna, og veita öðrum útlendum mönnum jafnréttl

vlð þá; en hitt held eg se skaði, ef menn treysta því, eða ala þ:i trú
hjá. almenníngi, ao þetta fyrsta. fótmril se nægilegt og einhlítt til aa
skapa verulega íslenzka verslun eða kaupmenn, og þao er einmitt
til þess, 30 mæla á. móti því, að rnallð se svo skoðað, að eg mí
hefi tekið til orðs, Mer finnast yfir höfuð ræður manna her á þíngi
lýsa því um of, a'O víð leingi höfum lifað undir slíkri verzlunaní-

nauð, all "ia helzt til mjög höfum gleymt, hv aa verzlun í raun og
veru er; því, ef satt skal segja, þá er enn eingin innlend eða eigin-
leg verzlun á. Íslandi, að heita má, heldur að eins verzlunarleyst,
þrátt fyrir allt tal um verzlunarfrelsl, og þegar því hinn hattvirti
þingmaður Rcykvíkíngn var að tala um, að rángt væri að draga afl
úr kaupstöðum, með því að fjlilga kauptúnum, eða hlynna ei sem
mest all fasta kaupmönnum, þá skal einginn vera fúsari á að sam-
sinna honum í þessu, en eg, a'Oeins ef eg gæti sea, að það ætti nú
nokkurstabar her við. En þVÍ miður er nti ekki þeim Iðgnuðl að
nasa, og eg vero þVÍ a\) biðja hinn h.íttvlrta þíngmann að skapa
bæðl verulega íslenzka kaupmenn og kaupstaði, áour en hann fer
aa tala um, ao hlynna all þeim, eða draga krapt fr:i þeim. Eg skal
re vera lllanna íúsastur á að játa, a'O verzlun lausakaupmanna er í
raun og veru ætíð mjög öfullkomln, og því til hindrunar, ao sannir

og öflugir kaupmenn geti kornlzt upp í hverju landi sem er; en eg
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verð þá líka að taka það fram, sem eg veit ei til ao áður hafi verið
nógu greinilega tekið fram her lÍ þíngl, þó mel" í raun og veru finn-
ist allur misskilníngurinn á verzlunar.ístandl voru vera sprottinn af
því eina atriðí, en þa\) er það, að hinir svo kölluðu Iastakaupmenn
vorir ern í sjálfu ~er heldur ekkert annað en slðttlr og rettir lausa-
kaupmenn, ab eins með þeim mun, að þeir einnig hafa felngið rétt
til vetrarsetu her í landi, eða með öðrum orðum, til þess að slá her
landtjöldum allt árið, svo þeir eigi því hægra með a~ draga pen-
ingana út úr landinu í makindum. Við vitum allir, að þeir hinir
svo kölluðu íslenzku kaupmenn, er mestan afla hafa, eru Í raun og
veru ekkert annað, en hreinir og beinir danskir kaupmenn, er eink-
um hafa aðalbæklstöðu sína í Kaupmannahöfn, hversu mikið sem
þeir svo annars verzla við Ísland; og eg get því ei seð, að þeir á
nokkurn hátt Be landinu nytsamurl. en hinir svo nefndu lausakaup-
menn, þar sem þeir uú í raun og veru ekki hafa meiri skyldur við
landið, en hinir, og sjálfir, eínaog eðlilegt er, og einginn því hefir

rett til að :ímæh þeim fyrir, helzt vilja draga sem mest a~ sínu
eigin heimili; en hitt þykir mer undarlegra og fremur ámælisvert,
að Íslendíngar sjálfir skuli svo leingi hafa latlð ginnast til, að ;ílíta
þ,l eins og verulega f'astakaupmenn, svo a~ þeir jafnvel enn geti
látið ser koma til hugar, að vilja hlynna að þeim þess vegna. Menn
verða að gæta þess, að þegar um verzlun ræðír, þá mri skoða hana
frá tveim hliðum, bæði að því leyti, sem hún gjörir hverjum ein-
stökum manni í felaginu sem hægast fyrir, að geta íeíngíð nauð-

synjar sínar sem ódýrast, og eins líka að því leyti, sem hún má
miða til, a~ efla styrk og velmegun alls þjóðfélagslns. það kann
nú vel að vera, að híð fyrra r.íbi mestu um við almenníng, sem er

óvanur að hugsa um þjóðfelagið í heilu lagi, og -þar sem hver að
eins hugsar mest UIll sjalfan sig, og eg get heldur ekki neitað því,
a~ mer finnst þessi hlið málsins einkum og a~ eins hafa verlð skoð-
uð, þegar rætt hefir verið um almennt verzlunarfrelsl fyrir Ísland;
en eg "ero þ6 að segja fyrir mig, að mer finnst hin hliðin á mál-
inu eingu ómerkilegri, og þess vegna get eg ei heldur álitið, að þau
verzlunarlög, sem vi~ nú höfum, se gÓ~J, þó mer líki það vel, að
einokunin var af tekin. Þa~, sem menn nú kalla verzlunarfrelsí, er
í raun og veru ekkert verslunarfrelsi fyrir Ísland, sem land eða þjóð-
reIag, heldur er þa\) að eins frelsi fyrir útlenda menn, til a~ hafa her
í seli, og það á þann hátt, sem hvergi fínnet dæmi til annarstaðar í
norðurálfunni ; og munurinn er nú að eins sá, fd því sem aður var,
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no útlendir menn hara hilðan af Ieingið þenna hinn sama ötakmark-
aoa rett í landi vorn, sem Danir ao eins einir áour höfðu, en hitt
er allt eins ógjört fyrir þVÍ, sem mest er í varið, að koma upp veru-
legum Íslenzku III eða innlendum kaupmönnum, og veita þeim nokk-
ur rettindi fram yfir aðkomumennína. Og vona eg þó einginn mis-
skiljl mig SYO, sem skoðun mín á þessu milli se svo takmörkuð, ao
eg i raun og veru hafi nokkuð á móti útlendum mönnum her í landi,
því mill' þykir miklu fremur mjög SYO vænt um, ao þeir íleingist
her, og mer stendur á sama, hvort þeir eru danskir, enskir, frakk-
neskír eða þýzkir ao nppruna, ao eins ef þeir vilja gjörast verulegir
Íslendingar ao nytseminní til, og binda hag sinn "ið hag landsins,

þrí það er aðnlnuillb. Menn hafa með fullum retti sagt: "Bóndi
CI' bústólpi, bú er landstölpi", og einmitt af þYÍ eg ,ílít það sama

um kaupmennlna, að þeir He ein hin mesta máttarsúla þjóMelagsins,
og einkum fremstir í flokki meðal þeirra höfunda anblegðarlnnar,
sem þó allt a'O lokum er lÍ byggt, einmitt vegna þessa skyldi eg
vera manna íiisastur lÍ, aú sty~ja að þyí, ef eg gæti, aú sem flestir
og mestir íslenzkir kaupmenn mætti kornast upp. En eg bið menn
þ,i vel að gæta þess, að það verða þá að vera sannir fastakaup-
menn, sem hafi aðalbæklstöðu sína her í landi, og sem ei að eins se
það all nafninu til, og til þess all villa sjónir fyrir mönnum, sem
ci hugsa nógu lángt út í málið ; því til þess að takmarka kaupfrelsi

landsmanna, hvort sem svo heldur er við einstaka stalli, eúa á ann-
an hátt, aú eins til þess a'b hlynna að útlendum kaupmönnum, er
aldrei hafa verið, eru, eða lllunu verða íslenzkir kaupmenn að öðru en
nafninu tómu, og því miklu fremur að eins ætti að heita Íslandsfar-
ar, til þess sil eg einga ástæðu, og eg held það se mikill misskiln-
ingur, aú ímynda ser, að slíkir menn hafi bundíð hag sinn 8\'0 viú hag
Íslands, aú þeir hafi reit til, að kvarta yfir, all alþíngi se þeim óvin-
veitt. Hinn einasti stofn, sem ,'er nú eigum til verulegra íslenzkra
fastakauprnanna, ern hinir svo nefndu "borgarar"; og hve nær sem
einhver ber fram þá uppástúngu, all hlynna rðullega að þeim á
þann hátt, að þeir megi komast sem mest upp, þ,í skal eg vera
þeirri uppastringu meðmæltur, einmitt af því eg held með kaup-
mönnum, en af öðrum íslenzkum verslunarmönnum, sem aðhlynn-
ingar þurfi, veit eg ei nú sinni.

Eg hefi farið svo mörgum orðum um þetta mál, af því mel'
finnst það svo mikilsvert, a'b nauðsyn se, að hreífa því fyr eða síö-

ar, og eg vildi ei, all kaupmenn skyldi halda, að alþíngi í raun og
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veru stJ þeim métfallið, þó þa~ verði a'O fara eptir krfngurnstæðuu-
UI11. Eg "on a nú og, a~ menn skilji her um bil, hvað eg meina,
þó eg eptir þetta gefi atkvæði mitt fyrir hinum nýju kauptrinum ;
mer finnst, ef satt skal segja, svo som með hinum nýju verzlunarlögum
hafi að eins veri~ gjör~ nokkurs konar ,)tabula rasa"; her hefir verið
hrobíð skip, sem nú þarf a~ skipa aptur a~ nýju, og finnst mer því
og opt svo, sem ný landnámsöld fari í hönd, svo aú landið þurfi nú
einnig að byggja að nýju, ekki að mönnum svo mjög, sem að til-
skipunum og alls konar dugnaði. Eg held, að ver 11\1 séum á nokk-
urs konar roynsluskelði, svo að oss er enn leyfilegt, aú reyna fyrir
oss; og af því þaú nú æfinlega er eðlilegast, aú verzlunln eins og
sjálfkrafa dragist aú þeim stöðum, sem bezt liggja ,iO henni, þá get
eg ekki se~ nokkuð lí móti því, aú bæði kaupmönnum og lands-
mönnum se gefið sem mest frelsi til, aú "elja staðinn, meðan menn
enn eru ab reyna fyrir ser. Pa~ sannar ekki neitt, þó mönnum
stundum kunni að mistakast með kosninguna, því þó mönnum mis-
sjáist um einn stað, þ~i m;í betur fara um annan; og segi eg þetta
einkum með tilliti til þess dæmis, sem tekiú hefir verið af SauMr-
króki, þó það ætti reyndar ei alveg við, þar sem menn þó vita, aú
lausakaupmenn hafa verzlað þar, þó eingin hús hafi verið reist þar
enn. En hvað um það er, þ;í get eg alls ekki seú, aú nokkur háski
se búinn, þó stjórnin, sem sagt er, leyfi mönnum að reyna fyrir ser
á ýmsum stöðum ; því þá má þó æfmlega fyrst verulega fara a~
hlynna a~, þegar menn eru búnir að velja ser aðsetursstaðinn.

En svo aú eg nú smíi mer aú hinum sérstöku atriðum ,i at-
kvæðaskr.ínnl, þá skal eg fyrst geta þess, hvað fyrsta atriðinu vlö-
víkur, að eg sjálfsagt vero að vera tí því, a~ rett se að löggilda nýtt
kauptún í Skeljavík ; því þó eg se ókunnugur ,í sjálfum staðnum,
þá get eg þó tieú svo mlklð af uppdrætti Íslands.jið Steingrímsfjörú-
urinn verður að liggja bezt víð verzlun í allri Strandasýslu; eg get
og bætt því víð, aú hann frlí aldaöðll hefir verlð .ilitlnn mlðblk allra
þeirra sveita, er þar að liggja, svo aú hinir fornu höfOíngjar í þeim
héruðum kjöru ser þar bólfestu, og finnst mer þetta enn mikil
sönnun fyrir því, a~ hann se enn vel til þess fallinn, aú verða það
nú aptur, sem hann áour var ; því landið hefir þ6 ei breytzt í þessu
tilliti síðan, og í fornöld fóru menn ilÚ eins eptir því, sem hag-
kvæmast var eptir landslagi, en rígbundu sig ei nm of við aðrar
skipanir. Eg hefi því og opt furðað mig á því, að kauptúníb í
Strandasýslu skyldi vera í Kiivíkum, en ei við Steingrnusfjörðínn, og
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þótti mér nú því vænt all ~j;Í af nefndarálitinu, ao það er líka að
miklu leyti ao eins nokkur ..; konar tilviljun , sem hefir valdið þessu
í fyrstu. II vað öðru attiðinn viðvíkur, þ~i vero eg ao vera þíng-
manni Ísfiroíllga samdóma í þVÍ, aú það heldur se vara- en viðauka-
atkvæbí, sem ci þurfi á il'O halda, ef hið fyrsta verður samþykkt: og
með tilliti til fjór'Oa atriðisins, um Reykjaríjörð, þ,i se eg alls einga
.ístæcu til, ao þar þurfi kauptúns með, ef Skcljavik verður löggilt.
Fyrir 3. atríðlnu ætla eg nptur fúslega ac gefa atkvæði mitt, því
mer finnst þa'O mjiig svo eðlilegt, þó Mýramenn l.íngl til a'b koma
upp kauptúni í Strnumflrbl ; en um Krossvík á Akranesi finnst mer
þ.í allt e Iasa III a l'il, hvort hún se nauðsynleg , og skal eg þó ei þess
vegna beinlínis verða ;Í móti 5. atri'Oinu. Og um 6. atrici'b þarf eg
ei ao tala, því þíngið hefir átU!' ví"a'O því fní,

PrtUl' Pétursson : Eg ætla ekki a'O Hra lríngorður, heldur aú
dns skýra frá því, n'O eg ætla a'O gera npprístiingu nefndarinnar at-
kvæði mitt, en ekki neinu af hinum viðaukaatkvæbunum, af því mer
sýnist, þó eg ekki se þar kunnugur, öll þörf vera ;í því, ao SkeIja-
vík se löggiltur verzlunarstaður. En viðvíkjnndi 3. tölulið, þá get
eg ekki gefið atkvæöí mitt með þVÍ, a'b Straumfjöreur í Mýrasýslu
verði I1iggilt kauptún, því mer virðíst óþarfi, ao fjölga ritkaupstöðum,
meir en þörf er ,í, af því a'b þar sem eingin verslunarkeppni er,
verður verzlunín ætíð þúngbær fyrir landsbúa. Menn .hafa sagt, að
kaupstaður hafi verið þar áður, er eyddist; en menn hafa ekki sagt,
að hann hafi eyðzt af neinum sérstaklegum ástæðum, og verð eg þá
a'b álíta, a'b hann hafi falli'b af sjálfum ser, af því hann hafi ekki
getað þrifizt. Mer sýnist líka undarlegt, ef þíngið nú skyldi fall-
ast ti það, af þVÍ að það hefir opt komið fyrir her ;i þíngi, en verið
fellt; það hefir einnig verið sýnt fr.un lÍ það, a\) þeir af Mýrunum,
sem hafa menn til sjéréðra her syðra, geta ei haft full not af þessu
kauptúni ; vegaleíngdin upp á Mýrar er líka minnst, en að sigla fram
með öllum Mýrum er verra, því það er vondur og óhreinn sjór, en
af Mýrunum suður góður sjór. Auk þessa er UI11 Mýral'l1ar sj.ilf-
ar hinn versti vegur, og þekki eg það, þVÍ eg hefi sjalfur furið frá
Álptanesi og út að Straumfirði. þar sem menn hafa sagt, að kaup-
menn væri hættir a'O senda þangað skip sín, og hafi ei gjört það í
2 ár, þá kemur það án efa af þeim hnekki, sem vorzlunln hefir
lioi'O, en ekki af því, a'b þeir kaupmenn, sem geta, vilji ekki senda
þánga'b skip sín. Sama er a'b segja um Krossvík, að eg álít þab
óþarft, HO þar se löggiltur verzlunarstaönr, þYÍ bæði er vegurinn
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stuttur af Akranesi suður í Reykjavík, og líka telja Akul'llesÍllgar
hann ekki eptir ser. Um verzlunina yfir hiifuð álít eg óþarft. að
menn láti melníngu sína í ljósi, þar þa~ er ei til annars, en at)
leíngja þingræðurnar um of.

Benedikt Þórðarson: Þa'/) er gott, at) koma þar SCm öll hjú
fagna, segir nníltækið. l)etta held eg nefndin í málinu um löggild-
ingu Skeljavíkur til verzlunar megi nú segja, ÞYí allir þíngiuenn,
sem nú og fyrri mælt hafa það mál, hafa sýnt sig velvíljaða og
hlynnt góðu at) þrí; sjálfur hinn heiðraði þingmaður Reykvíkinga
hefir líka styrkt málið, og veitt því með tillögum sínulll allt það
fylgi, er honum var unnt a() veita; hann hefir að sönnu gjört það
upp <Í sinn máta; hann hefir tínt og talið allt fram, er faum nema
honum hef'öl hugsazt til að koma með sem mótmæli gegn nefudar-
álitinu, en met) slíku hefir hann sýnt og nógsamlega sannað, að I111íl-
efnið er í sjálfu ser satt og rétt ; mótmæli hans hafa hvergi fundið
fótfestu; þau hafa ri~it) upp að eins, til þess at) geta fallið ; hanu
hefir gjört það, sem einginn annar hefir gjört fyrir uuilið, það nefni-
lega, a() hann hefir alstaðar sýnt þínglllönnum hina raungu hlið þess,
svo þeir þrí ljósara þekkt geti hina rðttu ; þetta má þó heita vel
gjört. Um víðauka- og varu-atkvæðin, sem fram eru komin í málinu,
ætla eg ekkert at) segja, því margir eru búnir ao taka það allt greiui-
lega fram, er eg vildi um þau sagt hafa, og tek eg það því ekki
her upp eptir þeim.

Gttðmundttr Brarulsson : Eg heft fáu ao bæta "ic það, sein eg
sngbl ,it uudirbúníngsumræðu þessa máls, og vil ekki taka það upp
aptur, sem eg sagði þá ; þat) hefir verið tekið fram, bæði það, sem
mælir með og móti kaupstöcum ; það mælir með kaupstöbunum, þeg-
ar hafnir eru góoar, vörumegn mikit) í kríng, og aðflutníngar hægir,
þegar þetta er skobað út af fyrir sig; en þar sem vörumegner Iít-
ic og viðsj álar hafnir, er Isj arvert at) reisa kaupstaði, af Því þa() er
hætt við, ao kaupmenn þar verði eins og nokkurs konar prángarar
upp í sveitum. Og þegar eg skoða þær sögur, sem gánga frá ýms-
um smrikaupstiiðum híngað og þangað Ulll landið, hvernig er þ,í ekki
verðið á vörunum sumstaðar í þeim, til dæmis sumstabar fyrir vest-
an, í samanburbí víð verðið her syðra ; ætli það se ekki talsvert
dýrara þar en her? Menu kvarta líka cpt yfir vinnuhjúaskorti upp
til sveita, og af hverju kemur það ? a() nokkru leyti af því, a() þeir,
sem ekki tolla í vistum hjá búandi mönnum, dragast til kaupstað-
anna. Sama er ll() segja um þá, sem annaðhvort ekki geta búið eða
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ekki nenna þYÍ. þa'O er auðvitað, að þar S001 kaupstaður er reistur,
þá sækja þeir þangað, sem næstir eru, en reynslan hefir sýnt, að
velmegun landsmanna rýrnar opt í kríngum kaupstablna ; hæglndin
með ferðalög gjöra ekkert, ef þau ei eru notuð réttilega, því ef þeir,
sem búa nálægt kaupstöðum, fara 10 sinnum eða optar í kaupstað lÍ

sumri, þá held eg, að þeir se litlu bættari, en þó þeir þyrfti að fara
eina langferð, Her í Gullbríngusýslu fyrir sunnan Hafnarfjörð voru
;í'Our margir kaupstaðir, 8;·0 sem í Grindavík, á Batsendum, Vatns-
leysu og l)ýzku!Jlíl'lUIll; en þegsir kaupstaðir hafa allir lagzt niður
að (illum líkindum af slæmulll höfnum og vöruskorti. Keflavík er
ein eptir á þessu svæði, og hefir þó verið öllu til skila haldið, að
Iuin gæti þrlfizt, því fyrir einu :iri síðan vorn þar ekki nema tvelr
vcrzlunarmenn ; þess vegna \ ii eg ekki, a'O kaupstoðum se íjölgað,
nema Illenn hafi til þess gildar iÍstæcur; því síðan fastakaupmenn
hafa f'eingið leyfi til þess, að flytja og sækja vörur inn á allar vík-
ur og yoga, þá hefir míklð hægzt UIII ílumínga fyrir landsmönnum.
Viðaukaatkvæðl þíngmanns Borgfirðínga um Krossvík þykir mer
einnig önnuðsynlegt, því þangað má flytja alla nauðsynjavöru og
verzla með hana þar sem annarstaðar, en óþarfi er að biðja um
leyfi til Þe&-,; , aú flytja þangað eða verzla þar með önauðsynjavöru.
Ekld vil eg samt mæla á móti Skeljavík, af þvf eg el' þar ókunnug-
ur, og full líkindi eru fyrir, að beiðendurnfr ei hafi beðið um löggild-
íngn hennar til verzlunarstaðar lín orsaka, en samt fara nú kaup-
staðir úr því að verða nokkuð margir í Strandasýslu, ef Borðeyri og
Reykjarfjörbur haldast víö eins eptir sem áður. Ef aú nú Straum fjörð-
ur yrði löggilrur, og gæti þrifizt, þll dregst SIÍ verzlun, sem þar yrði,
frá 5 verzlunarstöðum : Reykjavík, Keflavík, Stykkishólmi, Búsum og
Borboyri, því nú sækja Mýramenn til allra þessara kaupstaða, og eg
se ekki, hraðan þessum stöðuni ætti al'l bætast sú verslun, sem þeir
nú missa, en sem þeim, eius og nú stendur, er ónóg til að geta
þrifizt af; þa'6 sýnir sig liðrna í Reykjavík, þar sem sum verzlunar-
hús standa a'6 mestu auð og ébrúkuö. Eg get ekki heldur sel'> neina
ástæ~JU til, að fjölga verslunarstöðum, meðan vöruskortur er í land-
inu og dýrtíð. Þegar betur lætur í ári og kaupmenn ekki leingur
geta feingið rúm fyrir vörur þær, sem þeim berast, þá er tími til,
ao fjölga kaupstöðum, en þangað til sýnist mer að lllenn geti beðlð.
A'ð fara nú til þessa, er líkt og a'6 fjölga býlum í harðærl, þegar
lítil von væri til, að nokkur feingist að búa þar, af því ekkert væri
aú búa við. lUer getur ekki heldur annað en þótt það undarlegt,
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ao Mýramenn skuli nú biðja um, að Straumfjörður verði löggiltur
verzlunarstaður, þar sem þeir áour hafa beðíð um Krossvík og Brak-
arpolI, en ekki nefnt Straumíjörb ; og þegar eg lít til verzlnnarlnnnr
yfir höfuð, virðist mer það ekki æskilegt, að Mýramenn fái þessa
bæn sína uppfyllta nú þegar. Öðru máli væri að gegna seinna, ef
kríngumstæðurnar breyttust til hins betra, og mun eg því gefa at-
kvæði mitt á móti viðaukaatkvæði þíngmanns Mýramanna undir

tölulio 3.
Indriði Gíslason: Eg ætla mí ao reyna að vera ekki langorð-

ur ne hvassorbur í þessu máli, en "ii ab eins geta þess vlðvíkjandl
því, sem þingmaður Reykjavíkurbæjar sagði, ao það væri ao eins
fáeinir hreppar, sem hefði hagnað af, ao verzlunarstaðnr væri í
Skeljavík, og her um bil jafnmargir og þeir hreppar, sem hefbi hagn-
ao af verslunarstuð í Reykjarfirði, ao þao er þó talsverður mismun-
ur, þar sem ao eins 2 hreppar hafa not af Reykjarfirði, en 8 af
Skeljavík. Þíngmönllluu er þao einnig kunnugt, að full nauðsyn er
II kaupstað í Skeljavík, og mundi hinn hæstvirti konúngs(ul!t/'úi,
sem nakunnugur amtmaður vcsturamtslns , ei hafa mælt fram með
því, ef hann ei hefði álitio þao nauðsynlegt, eða ef honum hefði
sýnzt, ao það gæti orðið til falls fyrir Stykkishólm. Menn hafa
kornið mco það sem ástæðu á móti því, að fjölga verslunarstöðum,
ao betra se ao hafa fleiri kaupmenn á einum stað, hvernig stendur
þá á því, að verðib er verst í þeim kaupstöðum, þar sem kaupmenn
eru flestir ? því af þeim stöðum, sem verzlað hefir verið Ii fyrir vest-
an, hefir verzlun verið bezt í Skeljavík, en verst í Ólafsvík, eins og

víoast er, þar sem fastakaupmenn eru flestir.
Páll Melsteð: Eg ætla ekki að vera lángorður, heldur að eins

hita mer nægja ao halda mer til þess, sem þeir hafa sagt, er mæla
með uppastungu nefndarinnar og með .,·ioallka-athæ'ðinu undir 3.
tölulio. Eg ætla með öðrum orðum að gefa því atkvæði mitt, ao
Skeljavfk og Straumfjörour verði löggiltir verslunarstaðir. Mer þykir
öll þörf á, ao þeim héruðum, er þar liggja að, se gjört hægra fyrir,
og vil eg ao eins bæta því víð, hvað Strnnmíjörð snertir, ao mer
viroast ræður sumra þmgmanna hafa lýst rikunnuglelka t.i1 Mýrauna.

Ao öoru leyti ætla eg ekki að gefa neinum af hinum viðauka-at-
kvæðunum [akvæbí mitt.

Páll Sigurðsson: Eg vil ei vera langorður, en ao eins geta
þes~, að mer sýnist Illenn eiga ao skoða verzluní na l'r<í sjónarmiði
landsmanna. Öllulll er umhugað um það, ao bæta verslun lands-
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ins, og að fastakaupmenn fái afl, þegar þeir eru brlsettir h-er, og
draga afla sinn híngað, en það, sem kyrkír veralunína, er ekki það,
að verzlunarstaðirnir se of margir, heldur það, að fastakaupmenn-
irnir eru ekki innlendir, heldur útlendir, sem draga kraptinn út úr
landinu; og þessa fastakaupmenn, sem í rauninni eru útlendir, vil
eg ekki styðja, en ef þeir væri innlendir, þ,i vildi eg styðja þá, en
úr því svona stendur á, þ:l finnst mer á sama standa, hvort þeir
eru á einum stað eða fleirum, og get eg því ei verið á móti
því, ao fjölga kaupstöðunum skynsamlega. Eg verð því að gefa
nefndinni atkvæði mitt, og eins a'O Straumfjörður verði gjörður að
verzlunarstuð ; því fáist það, er þa'O til a'O koma kappi í Reykjavík-
urkaupmenn, að nota vel flutuíngaleyfið lí Br.ikarpoll og Krossvík,

8,'0 þeir ekki missi sína skipta vini í Mýrasýslu til Straumfjarðar, og
verbur þá löggildíng Straumfjarðar til ao auka verzlunarkeppnl 'her
í Faxaflóu, og því henni til framfara.

Magmís Andresson: Eg gat ei tekið vel eptir (illu því, sem
þíngmaður Reykjavíkurbæjar sagbl, en mer virtist hann vilja fella
allar uppastúngurnar, af því hann er a'O hugsa um stóru kaupmenn-
ina. Eg tók þó eptir því, ao hann sagði, að stóru kaupmennirnir í
Reykjavík mundi geta selt með billegra verði, ef þeir keypti heil-
an farm af útlendum lausakaupmönnum, en lausakaupmennirnir sjálfir;
en mín eigin reynsla mótmælir þessu, því eg heft vitað til þess, að
kaupmenn her hafa selt þann víð, sem þeir keyptu vestan til á möl-
inni fyrir 3 mörk, austan til ii mölinni fyrir 8 mörk, og hafa menn
felngíð betra verð e II þetta, þar sem víður hefir verið fluttur inn Ii

víkur og voga. Hvað viðvíkur fjölgun kaupstaða, þá fellst mer vel
í geð það, sem þíngrnaðurlun fd Norður-Þíngeyjarsýslu sagðí um
það Yi~ undlrbrinfngsumræbuna, a'O bezt væri a'O setja í upphafi verzl-
unarstaði á sem flestum stöðum, og láta reynsluna svo skera úr því,
hverjir ao se hentugastir, og er eg því me'O fjölgun kaupstaða, þVÍ
hinir óhentngu munu falla niður af sjálfu ser, en hinir hentugu standa,
og vil eg því einkum mæla með Skeljavík og Straumflrbi, af því eg
álít, að nauðsyn beri til, að þar se verzlunarstaðir, hvað sem Kross-
vík líður ; um hana kann all vera aa se (jorn múli a'ii gegna; um
hana hefir opt verið talað liour, og hefir verið leyft, ao flytja þáng-
ab vörur ; nú er leyfistíminn útrunninn, og því er, ef til vill, ísján-
vert, nú setja ~ig ;Í móti því, nú þar verði löggiltur verslunarstabur.

Framsiiqumaður : 1)<1'0 er a'O eins eitt atriðí, sem eg vildi
minnast á. Hinn 5. konúngkjörni þíngmaður er í efa um það, að
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eigandi Skeljavíkur se því samþykkur, a'ð vcrzlunarstabur verði reist-

ur þar; en það þykir mer líklegast, að amtmaðurinn í vesturamtinu,
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi, muni ekki efa það, því eg veit, að
hann þekkir hönd sýslumannsins í Strandasýslu, og ber svo mikið
traust til hans, að hann er sannfærður um, a'Ohann ekki muni skrifa
falskt nafn. En fyrst sumir eru í efa, þá vero eg að segja söguna,
eins og hún gekk. Eg sendi skilvísan mann, Torfa bróður minn,
til eiganda Skeljavíkur, til þess að spyrja hann að, hvort hann hefði
nokkuð á móti þVÍ, að bebið væri um leyfi til verslunarstaðar í Skeljavík,
og svaraði hann (eigandinn), að hann skyldi ei vera á móti því, þó
HVO að Skeljavík yrði að eingu fyrir það, því hann áliti það svo
mikilsvert og nauðsynlegt fyrir sýsluna, að þar væri verslunarstaður.
þessu svaraði hann, og nuí senda norður, til þess að vita, hvort það
er satt, sem eg segi, og skal eg borga sendimanni, ef það reynist
ósatt, en bezt er, að þeir, sem efast um, að það se satt, borgi, ef
það leynist að vera satt. Viðvíkjandi því, sem þfngrnaður GulIbríngu-

sýslu sagði, get eg þess, að síðan aflinn minnkaði á Gjögri við Reykj-
arljðrð, er ómögulegt að verzlun geti verulega þrdast þar. Víðvfkj-
andi þVÍ, að verð se lakara vestra en her, þá er það ekki ætíð, og
gæti eg skýrt frá hinu métsetta, og það hafa blöðln einnig gjört;
en þar nú er bútð að tala svo míkið í þessu máli, þá ætla eg ekki

a'ð tala fleira.
Jón Petursson: þar eð hinn heiðmðí framsögumaður álítur

skaðlegt eður óþarft fyrir kjördæmi sitt, að stjórnin, ef hún ekki fyrir
næstkomandi vor vildi löggilda Skeljavík sem kaupuin, veiti leyfi
það, sem vlðaukaatkvæðí mitt fer fram á, þá tek eg þetta víðauka-
atkvæði mitt aptur.

Forseti: þar ekki taka fleiri til m.ils, álít eg rilyktarumræðu
þessa máls lokið, og skal eg þá biðja hina helðrubu þíngmenn, a~
ganga til atkvæða samkvæmt hinni prentuðu atkvæðaskra ; en eptir
ósk nokkuna þíngmanna mun uppasninga nefndarinnar undir 1. tölu-
li~ verba borin upp til atkvæða í þrennu lagi.

Síðan var geingi'O til atkvæða, og' fór atkvæbagreíbslan þannig:
Tölul. 1. a, upp.ístringa nefndarinnar:

Að Skeljavík við Steingrímsfjiirð í Stmndasýslu verði
gjö1'ð að löggiltum verzlunal'stað -- samþykktur með
22 athæðum gegn 2.

Ó, hvort orðin í uppástúngu nefndarinnar: ),fyrir næst-
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komandi vor", skuli haldast, samþykktur með 13 atkv.
gegn 9.

e, orðin í uppristiingu nefndarinnar: "með opnu breW',
tekinn aptur af nefndinni.

Tölul. 2., uppastúnga Jóns Peturssonar tekin aptur af uppástringu-
manni; einginn tók hana a~ ser, og kom IIlÍn því eigi til
atkvæða.

3., uppástúnga Jóns Sigurðssonm' frá Tandraseli , samþykkt-
ur mco 17 atkv. gegn 6.

4., uppástúnga H. Kr. Friðrikssonar, felldur með 17 atkv.

ge~n 4.
5", uppristiinga Arnljófs Ó!a{ssonar, felldur með 12 atkv.

gegn 9.
6., upp.ísnlnga hins sama, hafði verið felldur frti umræðu og

utkvæðagrelbslu með atkvæðum þíngmanna, og kom því
ekki nú til atkvæða.

Síðan var geingíð til atkvæða um það, hvort senda skyldi kon-

lÍngi bænarskra samkvæmt þeirri atkvæðagreiðslu, er nú var fallin,
og var það samþykkt með 20 atkv. gegn 2.

Forseti: Dagskráin er þ:í útrædd, og þar co ekkert er fyrir
hendi, er verði tekið til umræðu lÍ. morgun, og ekki heldur á laug-
ardaginn, af því að eingin nefndanilit geta þá verið búin a~ liggja
hinn Iögskípaða tíma á lestrarsalnum, þá get eg eigi a~ svo komnu
áheOio fund, ef til vill, fyr en næstkomandi mánudag; og vil eg
leyfa mer að vekja athygli þíngmanna, og einkum formanna nefnd-
anna um hin konúnglegu mál, að því, hve fast líður nú lÍ. þíng-

tímann með hverjum degi, þó a~ eg ekki geti verið hillum háttvirta
konúngs(ulltrúa samdóma í því, ao ekki hafi verið annað gjört þessa
samtals 21 daga, sem líðnír eru af þíngtímanum, heldur en að ræða
mril til Inngangs og nofndakosnínga, því eg veit, að þíngmenn hafa
haft míkið a~ starfa, og starfað mikið í hinum mörgu nefndum, sem
þegar eru settar, en eg vona að formennirnir í nefndunum um hin
konúnglegu frumvörp gjöri allt sitt til, a~ flýta þeim sem mest. En
eins og mí stendnr get eg, eins og eg sagði ;í\')an, eigi akveðíb fund
fyrri, en til mánudagsins 25. þ. mán. kl. 12, en verði fundur hald-
inn á laugardaginn, skal eg birta dagskrá þar um í tækan tíma lÍ.

morgun.
Fundi slitið.
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25. júlí - fjórtándi fundur.
Allir <i fundi. Þíngbók fd síðasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur fyrst til undirbúníngs-
umræðu nefndarálit í kominglegu álitsmáli Um löggildíngu lagaboða
jJeirra, sem út hafa lwmið í Ðanmö-iku á árunum 1857-1858;
hinn háttvirti 1. konúngkjörnl þingmaður er fmmsögumaðw'.

:Málio afhent fmmsögumanni.
Fmmsögumaður (Þórður Jónassen): Eg skal leyfa mér ao

lesa nefndarálit þetta upp.
Nefndanilltíð upp lesið, svo hljöðandl :

"Eins og á undanförnum þingum hefir fulltrúi konúngs á al-
þíngi einnig í þetta skipti ao fyrirmælum hlutaðeígandl stjórnarherra
borið upp og leitað þíngsins álits um það, hver af þeim lagaboðum,
sem komin eru út fyrir Danmörku :i árunum 1857-58, geti átt vit
her á landi, annaðhvort eins og þau eru, eða þá með þeirri nákvæm-
ari tiIbreytíngu í einstökum atriðum, sem íslands sðrstaklegu kríng-
umsræður gjörðí nauðsynlegar, og erum vðr undirskrifaðir kosnir í
nefnd til þess, ao segja álit vort um þetta mál.

Stjórnarherrann hefir í bréfi sínu frá 6. maí þ. eL tekið fram
þau lagaboð, sem spursmál virðlet at'J geta oJ'No um í ofangreindll

tilliti, og eru þau þessi, sem her segir:
1. Lagaboð frá 21. jan. 1857, um illa meðferð á skepnum.
2. Lagabob fní 4. marz s, :í., 11m breytíngu á tilsk. um skírn-

ina frií 30. maí 1828.
3. Lagaboð fni 30. nóv. s. á., sem nemur IÍr lögum skírnar-

naubsyuína sem skilyrðí fyrir crfbarðttí.
4. Lagabob frá s, d., áhrærandi nákvæmari ákvarðanir um betr-

unarbrisvlnnu.
5. Lagabob frá s. d., um pr6clamata, eða Innkallanir í búum.
6. Lagaboð frá 29. des. s, á., um breytingu á tilskip. frá 21.

maí 1845.
7. Lagaboð frá s, d., um myndngsaldur henna.
8. Lagabob frá 29. des. 1857, sem breytir 10. atríðí í 3. grein

tilskipunar frá 30. apr. 1824, viðvíkjandi embættisskyldu prest-
anna í tilliti til hjónabands.
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9. Lagaboð frá s, d., um heimildarlausa prentun bóka og rita,
o. s. Irv., sem aðrir eiga forlugsrétt að,

10. Lagaboð frá 30. nóv. 1858, sem inniheldur nákvæmari á-.
kvarðanir viðvíkjandi meðferð á þrotabúum og öbrum búum.

þetta eru nú þau lagaboð, sem stjómarherrann hefir tilgreint
og tekið fram a'ð kynni ab geta átt her við, af þeim mörgu laga-
boðum, SCIlI út eru komin fyrir Danmörku á því umrædda tímabili,
og 'er erum honum samdóma í því, að þa'b geti ekki skipt máli
um fleiri en þessi, og skulum ver nú snúa oss að þessum lagaboð-
U11l hverju fyrir sig.

Hvað þ,i fyrst snertir lagaboðið nr. 1, UIU illa meðferð á skepn-
um, Ielðum ver það hjá OS5, bar sem þingið hefir, eptir uppástúngu
frá Múlusýslukjördanni, tekið það mal Í ~er:ltaka nefnd.

Lagaboðlð nr. 2, UIlI breytingu á tilskipuninni um barnaskírn-
ina, frá 30 maí 1828, og lagabcbið nr. 3, frá 30. nóv. 1857, sem
nemur úr lögum nauðsyn skímarlnnar, sem skilyrði fyrir arf töku-
rétti, virðíst nefndinni að ekki geti orðið spursmál um að leiða í
lög her á landi, þar sem tilskipun frá 30. maí 1828 aldrei hefir náð
her lagagildi, og aldrei verið eptir henni farið af Iandsbúuru, nema,
ef til vill, her og hvar í kauptúnum, ser Í lagi Í Reykjavíkurbæ, en
gömul landsvenja er þvert á móti sú, a'b færa börnin sem fyrst, og
innan þess tíma, sem akvebínn er í tilsk. Irrí 3. júní 1746, til

skírnar; enda er það svo algjörlega gagnstætt hugsunarhætti almenn-
íngs her á landi, að láta bamaskíruiua dragast lcingur, en kríngum-
stæðurnar leyfa í hvert skipti, ab oss vírblst ekkert spursmál geti
orðið um, aö lögleiða þessi lagaboð ;Í Í:;landi.

Lagabobið nr. 4, Ulll míkvænrarí akvarðanír vlðvíkjandl betrunar-
hiisvlnnu, álítur nefndin ao eigi að löglelð» her lÍ landi, þar sem þao get-
ur opt að borið, að sakamann heoan Id landi verði dæmdir til slíkr-
ar hegníngar; þó stíngur nefndin npp :í þeirri breytingu, að seinasta
atrwi'b í 1. grein falli úr, þar eð licgníng sú, sem í Danmörku ligg-
ur við betIi og flakkl eptir þar gildandi lögum, ekki er í lögum hjá
oss, og þar eo afbrot þau, sem varða hegningarvinnu 2 árum skem-
ur, aípl.inust her á landi mco vaudarhaggurefeíngu, hlýtur a'b breyta

2. grein þessu samkvæmt.
Lagabcbíð nr. 5, um próclamata í búum, ,iroi~t nefndinni á-

stæða til að lögleiða her á landi með samsvarandi breytíngu á 1.
grein, hvað Ísland snertir, sem með lagaboði frá 6. nóv. 1857 er
gjörð fyrir Færeyjar, eg að upphafið á 2. grein breytist þannig, ao
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þær innkallanir í búum, sem samkvæmt 1. grein geta farið fram
með 3 mánaða fresti, skuli birta í dagblöðum þeim, sem koma út
her <i landi og stjórnin rikveöur, og fresturinn leingdur til 6 mán-
aða, ef hlutaðelgandi ekki hefir iitaMo i sknldasklpturn Yi~ menn í
Danmörku eða utanlands, en annars se í stað 6 mánaða 1 árs frest-
ur. Atrioio seinasta í 3. og 6. grein hlýtur og ao fellast úr.

Lagaboðið nr. 6, um breytíngu ii 23. Grein í tilsk, fr;i 21. maí
1845, sem svarar til 22. greinar í tilsk. fd 21. sept. 1850, finnur
nefndin ekki <Ístæ~u til a() mæla fram með a() verði lögleitt her á
landi, ekki í þeirri veru, að ver séum hræddir víb, ao SIÍ rýmkun í
elgnarumr.iðnm þeirra, sem eiga arfgeinga ni'Oja ,í lífi, og nefnt
lagaboð veitir mönnum í Danmörku, mundi leiða her til mlsbnik-
unar, heldur af þYÍ, að fjörðúngsgjafarrðtturlnn , sem Jönsbékarlög
heimila, er orðinn þjóðinnt svo innrættur, að oss vírðíst, að hún
muni una honum bezt óbreyttum.

Lagaboðið nr. 7, nm myndngsaldur kvenna, mælir nefndin með
að verði her lögleitt, þó með þelrrí nákvæmarl akvörðun, að ógiptar
stúlkur, sem eru orðnar 25 ,ira gamlar, se eins og ekkjur, skyldar
til, í öllnm vandam.ilurn ao hafa einhvern valinkunnan mann til
niðaneytís,

Lagaboðlð nr. 8, um n.ikvæmari ákvörðun eða breytíngu <Í 10.
atriði 3. greinar í tilsk, fr<Í 30. apríl 1824, mælir nefndin moo að
veroi gjört að lögum, þó mco þeirri breytíngu, a() hlutabelgandi skuli
hafa þegið styrkinn ii seinustu 10 árunum, áður en hann ætlar all
glpta sig, og byggjum ver þessa breytíngu á þeirri ástæðu, að styrk-
urinn er í Danmörku bundinn víð þann tíma, sem þar uthelmtist
til a~ vinna sveit, og því virðlet oss, að her eigi ao fara eptir sömu
reglu, og miða hann við þau 10 ár, sem her ráða nú sveitfesti að
lögum.

Lagaboðið nr. 9, um óheimila prentun forlagsbóka, sem aðrir
eiga, o. s. frv., virðist nefndinni ekki astæða til að biðja nm að lög-
leitt verði her á landi, með því það inniheldur svo margar ákvarðanir,
sem eru sðrstaklegar fyrir Danmörku, og ekki eiga her við ; og því
fremur hlýtur nefndin að aðhyllast þessa skoðun, sem henni vírðlst,
a() þær reglur, sem her er fylgt, se, eins og her hagar til, næg trygg-
ing fyrir riHti manna í þessu efni.

Lagaboðið nr. 10, frá 30. nóv. 1857, nm meðferð á þrotabú-
um, o. s. frv., stendur, ao nefndinni virðist, í svo nákvæmu sam-
bandi við það réttarfar og þær réttargángsreglur, sem gilda í Dan-
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mörku um meðferð á slíkum búum, en ekki eiga her víð, hvar allt
el' svo einfalt og óbrotíð, að ver getulll ekki rá'ðið til, a'ð þa'ð nfbi
gjört hel' a'ð lögum, með því líka þetta ekki gæti átt sel' stuð, nema
þessu lagaboðí yrðl breytt í ýmsum verulegum atriðum, eu þessi
breytíng útheimtir bæði leingri tíma, yfirvegun og yfirlegu en svo,
að nefndin treyst! ser til þess, að geta leyst það svo af hendi, eins
og vera bæri og luin mundi ii kjósa, enda ser nefndin ekki heldur
neina nauðsyn til þess, að þetta lagaboð nái her, eins og nú er korn-
ið, lagagildi.

Fleiri lagaboð en þessi af þeim, sem eru komin út í Danmiirku
á því umgetna tímabili, er, eins og ver höfum tekíð fram her að
framan, ekki umtalsefni.

En nefndinni er hel' að auki fali'ð :í hendur, að segja ;Ílit sitt
um bænarskni, sem komin er til þíngsíns frá Múlasýslukjördæml, og
sem skorar lÍ þfngið, ao það taki til yfirvegunar og sendi konúngl vor-
um bænarskrá UI1\ það, að hann ekki láti birta her nein þau lög, sem
ekki hafi á'ður verið borin undir þingið, ne gjöri neitt af því að
lögum her lÍ landi, sem þíngið tie blíio að ráða frá.

Hvao seinna npp.ístringuatrlðlð í bænarskrá þessari snertir, vlrð-
ist oss, að það eigi ekkert skylt við það mál, sem nefndinni val'
Ielngíð til meðferöar, og leitir hún það því algjörlega hjá ser; og
hvað hið fyrra upp.istúnguatriðið snertir, er nefndinni ekki kunnugt,
a'ð her hafi, síðan alþíngi kom til sögunnar, verið gjör'ð gildandi
nokkur lagaboð, sem eigi hafi ,íour verið búið a'ð bera undir þíng-
íð, enda hefir bænarskrnln ekki tilgreint neitt slíkt tilfelli, og ætlum
ver því, no þetta se sprottið af einhverjum mísskilníngl ; því annað
mál er það, þó svo kunni að vera, að amtmennlrnir eða biskupinn
stundum kunni að hafa sent sýslumönnum og próföstum einhver ný-
lega ritkomin merkileg diinsk lagaboð, því þetta má álítast skeð ein-
úngis í þeirri veru, að þeir skyldi vita deili á þeim merkilegustu
lagaboðum, sem kæmi út í Danmörku, þeim til meiri skílníngsauka,
og vírðlst eigi verða að því fundið; en hitt er auðskllíb, ilO þ(í slík
lagaboð se send embættismönnum út um land, þeim til frriðleíks, og
þó þeir jafnvel birti þau á þíngum eða fundum, þ,i gæti ekki slfk
birtíng haft nokkra rðttarverkuu, eða veríð skuldbindandl fyrir lands-
búa (sbr. tilsk, 21. des. 1831), og virðist oss því ekkí nauðsyn til,
að þíngio fari frekar lít í þetta mál. Nefndin finnur þannig eínga
ástæðu til, að taka þessa bænarskrá til greina.

Samkvæmt framanskrifuðu leyfir nefndin ser a'ð mæla fram með:
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A. Að lagaboðin nr. 2, 3, 6, 9 og 10 ekki verði lögleidd h(~r lÍ

landi.
Ð. Að lagaboðin nr. 4, 5, 7 og 8 verði löggilt (yrir Ísland, með

sjál(sagðri breytíngu á inngángi og dagsetníngu þeirra.
1. Lagaboðið [rá 30. nóv. 1857, áhrærandi nákvæmari á-

kvarðanir um betrunarhúsvinnu, með eptir(ylgjandi breyt-
íngum:
a. Að seinasta atriðið í § 1 verði (ellt úr.
b. Að í § 2 verði gjörð Sll breytíng, sem leiðir a( til-

skipun (rá 24. jan. 1838 § 4, að því leyti hegníngar-
vinna, sem eh7ii (er (ram úr 2 árum, afplánast her í
landi með vandarhaggare(síngu.

2. Lagaboð (rá 30. nóv. 1857, um próclamata eða inn-
kallanir í búum, með þessum breytíngum:
a. Að inn7íöllunar(1'esturinn í 1. gr. verði leingdur til 6

mánaða, og innkðlbunarí'resturinsi í niðurlagi (yrri
hluta 1. gr. til 12 mánaða.

b. Að seinasta at1'iðið í 2. grein, og öll 6. grein verði
(elld llr.

3. Lagaboð (rá 29. des. 1857, um rnyndugsaldur kvenna;
með þeirri breytíngu:

Að ógiptar stúlkur, sem orðnar eru (ullra 25 ára, se
skyldar til í öllum vandamálum, að taka ser einhvern
valinkunnan mann til ráðaneytis, eins og á ser stað
með ekkjur.

4. Lagaboð (rá 29. des. 1857, um breytíngu á 10. atr. í 3.
grein tilskipunar (rá 30. apr. 1824, með þeirri breytíngu:

Að styrkurinn skuli vera þeginn á seinustu 10 ár-
unum.

Reykjavík, 18. júlí 1859.

Þórður Jónassen, Jón Petursson. Páll Sigurðsson.
forrnabur og framstigumaður.

Framsögumaður: Eptir a~ eg er mí Minn að lesa upp nefnd-
arálltið, skal eg leyfa mer að fara lít af því nokkrum orðum, og þá
fyrst geta þess, að nefndin hefir að fyrirmælum hins háttvirta kon-
úngs(ulltrúa geingizt fyrir íslenzkri útleggíngu þeirra lagaboða, sem
her ræðir nm, en ef þessi þý~íng á að hafa aðra þýðíngu en þá,
a~ fullnægja boðum alþíngistilskipunarinnar, a~ öll mál, sem borin
ern upp á alþíugí, eigi að vera á íslenzku, þarf, ef til vill, að fara
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yfir útleggínguna aptur, og lagfæra hana. Hvað lagaboðin sjálf því
næst snertir, hefir nefndin, eins og nefndnr.ilitið ber með ser, riÍoi'O
frá löggildíngu sumra þeirra lagnboba, sem stj6rnarherrann hafði bent
á að spursm.il gæti verlð um að löggilda fyrir Í~land, og vonar
nefndin, a~ hún hafi gjört grein fyrir þessari skoðun sinnl, eins og
hún í annan stað væntist þess, ao þínglð muni verða henni sam-
dóma í því, að þau lagaboð, sem luin hefir mælt fralll með a'O yrði
her lögleidd, se veruleg réttarbút. Breytingar þær, sem nefndin hefir
gjört eða stiinglð upp ii, eru hvorki margar ne margbrotnar, en hún
hlýtur líka að taka það fram, a'ð þær breytingar, sem hún hefir string-
ib upp á í lagabobinn um pr ðclamata, hara sumpart misskrífazt, og
sumpart eru þær ekki nógu nákvæmlega teknar fram, og þannig vill
nefndin fella úr í 1. grein orbin : "í Evrópu", "e~a 1Í Færeyjum",
og í 2. grein hefir gleymzt út úr nefndarálitinu : ,)ac öðru leyti viro-
ist niðurlag þessnrar greinar, eins og niðurlag 2. greinar í lagaboð-
inu um innkallanir f bÚIIIJl, sem komið er út fyrir Færeyjar", en bæðl
þessar og fleiri misfellur vlðvíkjandl tébu lagaboði geymir nefndin
ser rett til að lagfæra, :iour en alyktarumræða fer fram í málinu.

Hvað leingíngn á innköllunarfrestlnum snertir, vonar nefndin, að
þingið Illuni finna hana 1Í góollm rökum byggða, þegar höfð er hlio-
sjón af þYÍ, hvernig hef ;í landi hagar til meb allar milliferðir. Um
þær aðrar smúbreytíngar, sem nefndin hefir stungið upp á, skal eg
leiða hjií mer ao tala, þ,inga'ð til eg heyri álit þfngsins um þær;

einúngis skal eg geta þess, ao þar sem nefndin hefir leingt þau 5
,ír, sem lagabob fd 29. desember 1857 miður við þann sveítnrstyrk,
sem skuli geta hamlað giptíngu þess, er þegið hefir, en ekki endur-
goldi'ð slíkan styrk, til 10 <Íra, "ar nefndin í töluverðum vafa, ab
því leyti ástæður hennar fyrir slíkri lelngíngu snertir, en þetta gctur
nú skýrzt betur vic umræður þíngmanna.

Vilhjálmur Finsen: Eg er í "afa um, hvort 6 mánaða frest-
ur se nógu langur fyrir próclmnata her ,i landi; t. a. m. þegar dán-
arbú fellur í Ísafjarðarsýslu, en skuldaheimtumaður er í Múlasýslum ;
í því tilfelli væri 6 m.inubir eptir p6stganngum þeim, sem mí eru, of
stutt. þar á m6ti virðíst mer, að fresturinn fyrir lítlenda Creditora
gæti verið styttri en 1Ír. Eg vildi því stinga upp á 9 mána'úa fresti
í báðum tilfellunum.

J(onúngs{ulltrúi:
nefndaráliti, og skal í
úngkjörna þíngmanns

Eg "ero að vera í flestu tilliti samdóma þessu
tilliti til athugasemdár hins hefðraða 4. kon-
geta þess, að eg held, að 6 mánuðir verði
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nógu Iangur tími, því bæðí er það líklegt, að póstgaungurnar IH!r í
landi verði bættar, og svo er hitt, a~ menn eiga eldi i opt viðskipti
saman úr fjarlægustn landshornum. þar sem nefndin hefir stúngil'>
upp ;i þeirri breytíngu við lagaboð 29. des. 1857, al'> styrkurinn
skuli vera þegi nn á seinustu 10 árunum, í staðinn fyrir á þeim sein-
ustu 5, þá felli eg mig betur víð þá akvörðun, sem Iagaboðíð inni-
heldur, en við breytíngn nefndarinnar, af því mer finnst lagaboðið
fara í frjalslegri stefnu, heldur en nefndin, og þraungva minna al'>
glpríngafrelsí manna, sem eg ekki se ástæðu til a~ takmarka her
meira en í Danmörku. Eg vil því ráða hinu hefðraða þíngl, að
fallast ekki á þessa breytíngu nefndarinnar.

Arnljótur Ólafsson: Eg skal fyrst leyfa mer að hreífa því,
sem framsögumaður benti á, að lagaboðin hefði ekki verið lögð út,
heldur feingin nefndinni óútlögð, og hún látin annast þýðínguna,
þa'O er nú að vísu seint, a'O tala um það í þetta skipti, að lagaboð-
in vorn eigi þýdd þegar í upphafi, og svo lögð fram á þínginu; en
það er þó athuganda, að slík aNer\') er á móti alþíngistilsk. 43. gr.,
sem gjörir rá'O fyrir, að öll frumvörp fri stjórninni se lögð fram á
Islensku og dönsku, en mí ern þau ekki lögð fram á íslenzku. það
er því formgalli, sem forseti og þfngíð eiga vald ,í að skera úr al'>
hvað miklu leyti taka skal til greina. En þess verð eg að geta, að
það er því meiri nauðsyn á, nú ab leggja lagaboðin fram á íslenzku,
þar sem íslenzki textinn nú er undirskrifaður af konúngl. þa\') er
og auðsætt, að Iagaboðln gæti orðið betur undirbúin, ef þau fyrst
væri lögð út, áður þau kæmi til nefndarinnar; því þá ætti hiin hægra
með, að vera vandari bæði að orðfæri og efnisbreytíngum, heldur en
með þessari aðferð; og væri það mjög nauðsynlegt, að orðfærið væri
vandað, því nú verður að hafa víð þ1í aðferð , að komingur skrifi
undir íslenzka frumvarpið. En með þessari aðferð, sem mí hefir verið
við höfð, er það verkun, þótt orðfærið i3e ekki sem bezt hjá nefnd-
inni, enda er það eigi vandað. Eg öskaðí að taka þetta fram, áður
en hin eiginlega uniræða byrjaði.

Forseti: Eg skal, að því leyti þínginaður Borgflrðínga skýrskot-
aði til mín, Ieíða athygli hans og annara al'>þeim verulega mismun,
sem er her um að ræða, a'O þetta er ekki frumvarp, heldur álits-
mál. Þa~ er að vísu svo, að alþíngistilsk. 43. gr. segir, að öll
frumvörp skuli lögð fyrir þíngíð á íslenzku, en því hefir aldrei verið
stránglega fylgt mel'> þessi álitsmál öðruvísí, en að konúngsfulltrúi
hefir hlutazt til, al'> nefndin í málinu leti útleggja og prenta þau laga-
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ho\'::in, sem hún helzt vildi rúb til 30 her yrði lögleidd. En á hiun
bóginn væri hitt efalaust miklu rettara og betra; því þá Iclngist
meiri vissa fyrir vandaðri útleggíngu, og umræðurnar yrði þ;i hægari.
En allt um það fann eg eigi fulla ástæðu til, a'ð fara fram á, að
önnur regla væri nú hM\':: í þessu máli, heldur en verið hefir ;í öll-
UIlI undanförnum þínguin. l)e~sll mætti líb bjarga viö ;í þann hátt,
HO einhver þínginanna tæld del' það breyttngnratkvæði "i\) hvert það
lagaboð, sem nú yrci níOi'O til ao lögleiða, en þykir vandhæfi að
ræða nú til hlítar, eða Isj.irvert, að það yrði gjört að lögum, eins
og þa'ð liggur mí fyrir, 11'0hvert þao lagaboð yrði bgt fyrir næsta
þíng, eins og kouringlegt frumvarp, og þær tillögur og beudíngur
þar yio teknar til greina af stj<írninni, sem þíugið mí yrði ;Ísátt um,

Páll Siglll'ðlJson: .Mer þótti vænt Hill, a'O þfngmubur Borgflrö-
:ínga hreiföi þessu ; því þegar eg var kosinn í nefndina, datt mer í
hug, að ,í511 því fr.í mer, af því þetta var allt saman á dönsku.
En eg s,í, að þetta haföi verið gjört svo áour, ug 1Í hinn bóginn,
:to það mundi tefja fyrir þínginu, og vildi því eigi gjöra þao. En
eg áleit nauðsynlegt, ao þessu yrðí hreift; þd heidi þessu fram,
gæti svo að borið, ao t!Ílllil' bændur yrði kosnir í þ;i nefnd, cn þeir
neyddust <10 vísa (illu frá ser, af því það væri á dönsku.

H. Kl'. F1'iðri71sson: Eg CI' reyndar með öllu sam þykkur hin-
um hæstvirta 7wntÍngs(ullll'úa, að þreingja ekki að náttúrlegu frelsi
manna eða réttindum, nema sem allra-minnst verður, og því er eg
einnig samþykkur því, að sveitarstyrkur sá, sem veittur t;e mönnum
og gefi hreppstjórninni vald til, að banna þeim a'b kvongast, se veitt-
ur á hinum síðustn fimm .irum ; en eg hygg, a'b ekkert breytíngar-
atkvæðl þurfi, því mer virðist, að leita megi atkvæða um, hvort fall-
ast skuli á Ingabcbið með þeirri breytingu, sem nefndin hefir sningið
upp á, eða hafna breytíugunnl,

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Hvað viðkemur birtíngu þeirra
lagaboða her ~ílandi, sem ekki hafa verið borin undir alþíngl, 11á
læt eg mer mi sagt IlIC'Oaðgjörðlr nefndarinnar í því falli, serdcills
þar hinn hattvirtl [romsoqumaöur (svoddan lögfræðtugur) skýrði
þínginu það út, ao birtíngar og sendíngar slíkra lagaboða ætti ekki
<1'0hafa neinn krapt eoa þýðíngu, utan kann ske ao vera yflrvöldiun
eða prestum til skllníngsuuku, þó sumir geti nú ekki gripið þann
lærdóm, heldur haldi, að slíkt geti heldur oröið til ao trufla skilning
eður meiníngar sumra.

IIva'O viðvíkur 4. uppasuinguutriðínu nefndarinnar, a'b þetta 2
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ára gamla. lagabob í Danmörku, sem breytir tilskipun af 30. apríl

1824, verði liigleitt her á landi, veit eg mí ekki hvort eg get 01'0-

i~ aldeilis samþykkur. Eg fyrir mitt leyti er ekki svo míklð fyrir

a~ missa þessa tilskipun, því eg álít hana það eina lagaboð her II
landi, sem d,ilítio takmarkar r.iölausra gíptíngnr, og slíkt álít eg

ekki se að þraungva rðttlndum manna, heldur til að vernda réttindi
margra, nefnilega þeirra sveítalnnbiggjanda, sem eiga ao taka við

þeirri byrði, sem opt hlýzt af r.iðleysrng]a og öreiga giptíngum. Eg
hefði mí helzt viljað óska þess, að þessu unitalaða nýja lngab oði hefði
verið vísað til þeirrar nefndar, sem þegar er sett her á [iíngí, til a~
yfirvega upp.ístdngur þær, er korníð hafa nm, a~ takmarka öreiga
og r.íðlausra giptíngar, því þao getur kann sko komið í bága vi~
þær upp.istringur, er sú nefnd gjörir, ef þíngi'ð færi nú að samþykkja
þetta eina atriði því víðvíkjandl. Mer þykir það heldur ekki svo
alls kostar vel til fa lLi'ð, a'ð sa, sem í hin síðustu 10 :ír hefir getao

sloppið undan þVÍ, a~ borga sveitinni skuld sína, skuli mega að
sveítarstjórunum þar fornspurðum gipta sig, og kann ske með því
taka 7 ómaga s~r verri, og dernba ser með þá svo strax ti siimu
sveitina. Eg veit ao sönnu, ao nefndin hefir sniðið þenna 10 <Íra
frest her eptir þeim anda og tíma, sem her þarf til að .ivinnn ~el'
sveit, því ao í Danmörku mun þetta lagabob nm þenna 5 .ira frest
vera sníðlð eptir þeim tíma, sem þar þarf til a~ ávinna ser sveit,
en þá er aðgætandi, a~ þegar þar þarf ekki nema 5 .ir til a\) n.í
sveítfestu, svo verða þar miklu færri, sem eiga fæðíngarhrepp. Her
eru margir, sem eiga fæðíngarhrepp, og líka standa í skuld við þann
sama hrepp fyrir þeginn sveítarstyrk, eptir það að þeir eru þó komn-
ir af ómagaaldri. Eg vil setja til dæmis: einn fúr;Í(,)!íngsóllytjlíngnr

fæðist fyrst upp á einni sveit til 16 ára aldurs; þá er mí úti for-
eldra- eða uppfösturs-skyldan a'ð lögum ; nú þiggur hann styrk af
sömu sveitinni til tvítugsaldnrs ; ÞYÍ næst er hann nú or'ðinn SYO frár,
a'ð hann getur bjargað Iíflnu, og sl.íngrur mí rir einum stað í ann-
an, frá einu Inndshornlnu til annars, í önnur 20 .írln, án þess a'6
ávinna ser nokkurstaðar sveit, því sfður a'ð borga nefnda skuld sína
við sveitina; nú er hann f:íráour og staddur í fjarlægu landspl.issl,
og mí eiga sveltarbtiar þar ser kvennpersönu, sem búin er mí ao
eiga svo sem 5 eða 6 börn með gíptum og ógiptum, og stendur til
a'ð eignast fleiri, er kann ske óknyttasiim, og bátar ekki hjónasam-
búð, svo náttúrlega vilja felagsmcnn vera af með slíkan grill, koma
því þessum aðskotamanní, sem náttúrlega þykir gaman a~ kvennfrilkl,
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í tærur \i~ þessa drús, og ginna hann til að eiga hana. Af því að
hann hefir nú ekki í næstu tíu .ir þáð opinberan sveitarstyrk, þarf
hann eingan a'O a'O spyrja, giptir sig, og hjónabandið er löglegt.
Strax sem hann er gíptur, vantar atvinnu fyrir þetta hyski, og verð-
nr þa'O þá tekið og flutt hreppstjóra frá hreppstjóra til sveitar þeirrar,
som átti hj;i honum skuldina, og er líka hans fæðíngarhreppur. þetta
eru víst daindls-hentug lög; aptur ef lögln, sem eru nú, standa ó-
höggu'O, nefnilega tllsk. 30. apr. 1824, þá getur þó einginn löglega
gipt þcnua karl, .in þess a'ð svcltarstjómin, hvar hann á sveit, leyfi
það. þetta held eg skaði ausa takmörkun. 1)6 að mí hinum háttvirta
fulltrtin Reykjavíkur virtist óþarfi, að gjöra neitt breytfngaratkvæbi
"ia nefndarálítlb, þ:i þykir mer illt, að einginn gjöri það, og held
eg, a'ð og verði a\) verða við tilmælum hins hæstvirta honúngsfull-
trúa, og askllju mðr l'ett til brcytíngarutkvæðls í þessu efni; hvort
sem það verður mí í þá. stefnu, sem hann vill, veit eg nú ekki, því
takmiirkun svoddan glptunuíln þykir mer ekki samvizku vero, altend

ao s.í maður verði a'ð eiga vinnuhrepp, sem samkvæmt breytíngu
nefndarinnar nd gipta sig leyfislaust.

Arnljðiur Ólaf~son: Fyrst nú þessum formgalla er sleppt, hefi
eg að eins fáeinar athugasemdir að gjöra um nefndar.ilitlð sjálft.
Eg er samdóma nefndinni í því, sem sagt er um frestinn við pro-
clamata, en skal að eins geta þess, að nauðsynlegt er, að gjöra þær
breytíngar á þá leið, sem hinn háttvirti (ramsögumaður nefndi. En
um lngaboðið um betrnnarhrissvínnu, þá er og nauðsynlegt, að breyta
1. hluta 2. gr. 5\"0, að hann yrði samkvæmt 4. gr. í tilskip. 24.
jan. 1838, Því áríúanda er, a~ til taka uákvæmlega, að fleingíng komi
i stað tveggja ára betrunarhtissvinnn ; því se það eigi gjört þá yrði
fteingíng úr lögum numin. þar sem nefndin hefir sningið upp á ,10
ára tíma "ið lagaboðið undir staflíð 4., þ,i álít eg, að nefndin hafi
hitt þa\') reita; því se 3 <Ír nógur tími til að vinna sveit í Dan-
mörku, sem eg þó eigi veit gjörla, en þar ,i móti er tiltekinn 5 ám
tími í lagabooinu, sem einginn sveitarstyrkur se þeginn á, ef maður
skal r:lOIlB1 sínum ráða, og er það leingri tími, en þarf til að vinna
sveit, og er þ;i upprístringa nefndarinnar vægari en reglan í Dan-
mörku; því her er þ;í sami tíminn, sem þarf til að vinna ser sveit.
Þíngmaður Mýramanna talaði um breytíngaratkvæðl við þessa grein,
en eg er hræddur um, að hel' se nokkur misekilníngur, eða að
minnsta kosti eigi rullrettllr skilníngnr til staðar, þVÍ lagabobíð gjörir
einga breytíng á fæðíngarhreppnurn, ne nokkurn mun á milli fæð-
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Ingarhrepps og viunuhrepps, þVÍ hafi einhver eigi verið vinnandi í
10 ár í neinum hrepp, þli á hann sveit í Iæbíngarhreppnum, og hafi
hann þegið sveitarstyrk lí þeim 10 árum og eigi endurgoldið hann,
þá á Iæðíngarhreppurlnn ao banna honum giptíngu, eða leyfa hana.
það er t. a. 111. einhver, sem hefir verið sín 5 arln í hverjum hrepp,
þá á hann enn þ,i sveit í fæöíngarhreppnum, og kemur þá enn til
hans kasta. 1)ao hefir verið sagt, ao fæðíngarhreppurlnn geti ekki
bannað giptíngu, þá er maður hefir ekki þegið styrk annarstaðar 10
ár eða leingur, þótt hann hafi eigi verið 10 <Ir samfleytt í nokkrum
hrepp, og 8\'0 unnið ser þar sveit, og er það satt; en hm sama er
a'ð segja \Illi hveru hrepp annan, er hlut :l að malí, En það er vel
abgætanda, að þegar mail ur stendur eigi í skuld um þeginn sveitar-
styrk svo l.íngan tíma, þ;í er líklegt, a'ð hann se fær II III , ao komast

af, og el' því sennilegt, að honum se ekki nptrað fní giptíngu. Ann-
ars getur svo staðið ;í, að fæðíngarhreppurínn getur allt af bannað
giptínguna, ef hlutaðeigandi hefir eigi unnið ser sveit annarstaðar,
og mun hinum hefðraða þíngmanni það eigi vera ógeðfellt.

Framsögumaður : Eg þarf nú nú ekki að vera margorður í
svari mínu þar sem þíngmenn hara í ræðum sínum tekið svo vel í
nefndaralítið og þær f.iu breytingar, sein nefndin hafði niOio til.
Eg skal fyrst geta þess, að því leyti hinn helöraðí fulltrúi frá Borg-

arfjarðarsýslu hefir tekið fram fleiri misfellur á nefndanilltinu áhrær-
andi lagaboðið UIU proclamata, no nefndin ætlar, aður en ályktar-
umræða fer fram, að lagfæra þær, og eins hvað snertir 2. gr. í
lagaboðinu um betrunarluissvlnnu. Eg er búinn að taka þal'l fram,
al'l nefndin er ekkí' viss í þVÍ, hvers vegna 5 <Íra Iresturlun se til-
tekinn í lagaboði frá 29. des. 1857) og eg er fyrir mitt leyti fús á,
að mæla fram með því, a'b þetta lagaboð verði lögleitt her óbreytt,
og skal eg bera mig 11111 það saman við mebnefndarnienn mína. Víð-
víkjandi því, sem hinn sami heiðraðl þínginaður sagði, að 3 ár reÐi
sveitfesti í Danmörku, en ekki 5 :ír, skal eg geta þess, að þetta var
svo eptir hinni eldri löggjöf', en ao þessu nú er breytt með tilsklpuu

frá 1844 fyrir Danmörku.
Petu1' Petursson: Mer þykir ísj.írvert, al'l fallast lÍ lagaboðið

(undir staflið 4.) fni 29. des. 1857, um breytíngu Ii 10. atr. í 3. gr.
tilsk. frá 30. apr. 1824, og eg er samdóma þíngmuuni Mýramanna,
að það heyri undir nefndina í hjúskaparmálinu ; til þíngsins eru
komnar ýmíslegar bænarskrár um annmarka Í þeim efnum, og það
er sett serstök nefnd til al'l segja álit sitt um þal'l. Ef nú þín:;io
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fðlllet á elnstök atriði í því máli) gæti það komið í stríil yiú uppá-
stúngu nefndarinnar eða dregið þau atriði út IÍr því máli, sem þau
eiginlega ætti heima í, og spillt fyrir afgreiðslu þess. 'Pllskip. Ir.i
1824 mun vera löggilt her á landi með kominglogu brMi fr.i 1827,
en hún mun ekki vera lög~ rit á íslenzku. þal) er margt athuga-
vert í hjúskaparmálum, eins og nú er ástatt; og hefir nefndin, sem
sett nr til ab íhuga þan, eptir því sem eg hefi koruizt næst, kom-
izt til þeirrar niðurstöðu, að þíngiil ætti a\) biðja stjórnína þess, ao
riminnzt tílsklpun )TH endurskoðuð og þar ao lritandl frumvarp lagt
fyrir næsta þíug.

Framsiiqumaöur: þar sem hinn heiðraði 3. konúngkjörní þíng-
maður talaði um, a'O tilskip. frá 30. apr. 182,1 mnndí ekki vera Higo
lít ,í íslenzku, skal eg geta þess, að hún er út lög\) í því lagasafni,
sem landsyílrrétturlnn hérna gaf út.

Sveinn Skúlason: Eg vildi nærri því óska, a\) nefndin hefði
notað formgalla þann, er þíngmaður Borgfirðfnga gat um, til a\) vísa
öllum þessum lagaboðum fr.i, og ætla eg þuð lrefbí ekki verið stór
skaðí ; þyí mer virðíst þetta allt mjög émerkllegar rðttarbætur ; það

skyldi þá helzt vera merkilegt lagaboðið undir staflið 3., um mynd-
ugleika henna, þiJ ao eg haldi, a~ sú raun hafi stundum á orðið,
ab konur hafi þótt nógu myndugúr. Nefndin hefir geínglð fram hjá
bænarskránni um, a\) eigi yrði þínglesin Unnur lagaboð en þau, sem
áður hafa verið Wgo fyrir alþíngl, en mer þykir hún ekki hafa kom-
i\) með nægar ástæður móti þVÍ, að taka það til greina. þa'O getur
verið mikið gott., að stjórnin sendi embættismönnum sínum dönsk laga-
boð þeim til (I'óðleiks og skemmtunar; en það er ófært og ótilhlýðilegt,
að lesa sllk dönsk lagaboð a þíngum, því þao gjörir ekki annað en villa
menn; þYÍ þeir, sem skilja dönskuna, taka það eins og gildandi lög,
og fara, ef til vill, ao beita þeim. Eg vil þyí taka mer breytíngar-
atkvæbí IIlll, að þess konar birtíng eigi skuli eiga ser stað. Eg skil
mi ekld seinna atriðlð í nefndnr.illrinu, hvers vegna nefndin hefir
tekib SYO illa Í það j því eg veit ekki betur, en her hafi verið þíng-
lesin lög, sem aldrei hafa komið fyrir þínglð. Þannnig YOl'U t. II. lll,
ríkiserfðaldgin og lagaboð UIll ömyndugra fe þínglesin, en voru þó
eigi liigð fyrir þíngio, heldur birt ólöglega.

Fmlllsögwnaðul': Hinn helbrabí þingmaður Norður-þmgeyjan-
sýslu græðir miklu fremur, en a~ hann missi nokkurs í vlð það, að
stúlkur verða myndugnr, þYÍ þa\) mun mega fullyrða, ;10 í glptíngar-
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málum r,ícli mest hjartað og ástin, og nú getur hann :':Jmi\) viú stiilk-
una sjálfa.

Ab einhver einstakur sýslumaður kunni a'O hafa lesið her li þíng-
um lagaboð, sem honum hafði verið sent af amtmanní einúngis til
skílníngsauka, getur vel verið, og eg veit enda dæmi til þess, en
það er hreinn og beinn misskllníngur, og getur elnga rettaryerlwn
haft. A\) r;Ío]l(lrrabi'eftú um, að ekki mætti taka :í leigu í jarða-
bókarsjóðinn ómyndngra fe, sem minna væri en 100 rd., var tekið
til eptlrbreytnis, þó þao ekki væri brilö ao leggja það út lÍ íslenzku,
og þao væri birt her cimingls lÍ dönsku, var I eðli sínu, þar sem
jarðabókursjóburlnn er ein grein ar rfklssjéðnum, því þar af leiðir,
a'b þær r.iöstafunir, sem koma út fyrir ríklssjébtnn, ern strax gildandi
fyrir jnrðabékarsjóblnn. Ab rfkíserfðalögln vorn hirt her :í dönsku,
var einnig í eblí sínu, iní þab rittl ekki við, a'b bera 11:10undir þíng-
i'b, en ab önnur lagaboð haft, sfðuu alþíngi lWIJl til :'iigllunar, veríð
birt her, og eptir þeim síðan farið, er mer ekki kunnugt,

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Hinn luíttvirtl þíngmuður Reykja-
yl1\111' vill halda, ao ekkert breytíngaratkvæði þurfi, til ao fá S:IIll-
þykkt lugabobið óbreytt, sem gjiirt var fyrir Danmörku 29. desemb.
1857, en nefndin hefir þ(í ekki vlljað taka þetta lagaboð óbreytt, en
leggur til, að þao se liigleitt her með broyf.íngu , vilji maður nú ekki
fallast á nefndarinnar breytingu, en vilji þó Lí lagaboðið, finnst mer
a\) þurfi nýtt breytingaratkvæði víð nefndaruppástúngnna. Eg held
hinn hrittvlrti þíngmnður Borgfirðínga hafi nokkuð missklllð mig, þar
hann melnti, ao eg vildi láta sveitarstjóra fæ'ðíngarhreppsins eiga
atkvæðisrétt um, hvort giptíng mannsins mætti fram fara; eg hefi
nú aldrei hugsað svo hátt, þó eg se ekkert á móti því, no slíkt mætti
hafa stnð ; en eg sngoi, a'ð það gæti opt borið saman, nú Iæðfngar-
hreppurinn ætti ao annast manninn, þó hann væri kominn yfir fer-
tngt, og líka, ao hann ætti hjá honum 20 líra gamla skuld fyrir
sveltarstyrk, sem hann hefði llegio, eptir þa'ð hann var kominn af ó-
maga-aldri, t. d, lÍ .irunum fní 1G-. 20 :ira aldurs. Ef' eg hefði nú
mátt skilja meiuíngu þfngmannstns, eins og mer heyrðist ao hann
vildi, a'ð sú sveit ætti atkvæðisrétt ,"iú giptíngarleyfi mannsins, hvar
hann hefol átt sveitartilkall um hin síðast liðnu lOlír, þ:í kemur
okkur vel saman, því fyrir slíku vil eg gefa atkvæði.

Guðmuruiur Brandsson,' Viðvíkjandi myndngsaldri kvennn vil
eg spyrja hinn háttvirta [ramsáqumann, hvort [iar mco ~e meint,
ltO numin skuli iir lögum .ikvörbun .Jóll~h(Íbr, ac konur skuli cigi

423



gipta sig nema með frænda ráðí ; það sýnist. ekki :10 vera ; tilskip.
fr.í 1824. gjörir ráo fyrir, að ekkjur ráði ser sjálfar, en taki ser
tilsjónarmann í vandamálum, En eiga þær þlí ao raba ser sjálfar í
giptíngamálum? Eg veit ýmisleg dæmi, að ekkjur hafa Farið að r.íð-
um tilsjónarmanna sinna, bæði í því og öðru, og jafnvel, að hafi
þeim borið á milli, þ.í hefir hann ráMo ekki síður en hrin ; en optast
mun þetta hafa verið eptir beggja samkomulagí ; annars sýnist mer
þýðíngarlttið fyrir þær, að hafa tiIsjónarmann, ef hann má ekkert
skipta ser af giptíngum þeirra, því cg veit ekkí , hv að eru vanda-
söm mál, cf ekki þessi glptíngamril, og ef svo er um ekkjur,
þ;í er þa~ ekki síður um ógiptar stúlkur. Hvað viðvíkur þeim 10
ára tíma, sem verið er ao tala um í tilliti til þeirra, sem þegíð hafa
sveítarstyrk, þá finnst mer nú, að nefndin hafi farið þar meðalvegínn ;
hinir, sem vilja ekki láta þetta vera nema 5 ár, halda víst, ao 10
ára tíminn standi sumum fyrir giptíngu, þungað til þeir ern orðnir
25 ára, og þykir þab oflaung hið, og má ske í m6tsögn vlð lög þau,
sem leyfa karlmönnum ao giptast, úr því þeir eru 20 ara, en cg
held, að lítill skaði se, þó giptíng þess, sem alinn cr upp lí sveit,
og verður svo ao þiggja sveitarstyrk, eptir ao hann kerust af óma ga-
aldri, dragist, þángao til hann hefir goldið styrk þenna, því það, sem
sveitin hefir kostað hann fram ao konfirrnatíén, þarf hann ekki ao

borga, en þessu mætti mí koma saman, ef allt stæði, eins og verið
hefir, því tilskipunin frá 1824 gjörlr það eitt meðal annars að skil-
yrðl fyrir giptíngu, að sá, sem gíptast vill, standi ekki í skuld fyrir
þeginn sveítarstyrk, en bindur þetta ekki við neitt tiltekið árabil; eg
held annars, ao her se margt vio ao athuga, og að malefni þetta líði
cingan skaða, þó því yrðí nú slegið á frest.

Halldór Jónsson: þao eru að eins t,'ö atriðí, sem eg ætlabí
ao leyfa mer ao minnast á, nefnHega tölullbirnir 3 og 4, og hefir
þegar verið hreift vio hvorutveggja. Eins og hinn luíttvlrtl 3. korning-
kjörni þingmaður tók fram, el' þíngtb búið að kjósa nefnd, til no íhug'il
nokkur atriði, sem snerta giptíngar. Eg veit nú ekki, hvaða stefnu
nefndin tekur, en fari hún fram lÍ endurskoðun hjénabandstllsklpnn-
arlnnar coa breytíngar á henni, finnst mer nógur tíminn, að nm leið
verði stúngíð upp á breytíngu, ef nauðsynleg þætti, á 10. atr, í 3.
gr. tilsk, 30. apr. 1824, og held eg þíngið ætti því el<ki ml ao fall-
ast á, að lögleiðn her tílsk, 29. des. 1857, hvorki án eða með breyt-
íngu nefndarinnar; og eg veit ekki, nema sama máli se að gegna um
lagaboð þab, sem viðvíkur myndugsaldrí kvenna, lJ\"í það yrbí líka
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ab gjöra nokkra breytíngu lí hjrinabaudstllsklpunlnnl, á þeirri grein
nefnilega, sem ákveður. að konucfníð, ef hún se ekki ekkja, eigi að
hafa samþykki foreldra eður náúnga til þess ríformaða hjónabands;

en þessa mundi ekki þurfa eptir nefndarálitinu, sem gjörir ógiptar
stúlkur, eptir 25 ára aldur, jafnar ekkjum.

Sveinn Skúlason» Eg vil einúngis svara hinum háttvirta fram-
sögurnanni, a'ð fyrst hann segir það Hfl hiti hjartans, sem gjörir út um
giptíngamálin, sem eg er honum samdóma í og álít rðttast, þ;i þarf

heldur ekki tilsjónarmannsins, því eg vil ekki gjöra allar úngar
stillkur að ekkjum.

Petur Pétursson : Þa\') er illa farlð, að hinn htittvirtí fram-
sögumaður hefir misskilið mig; það var ekki mélníng mín, að ekki
væri til út.leggíng af tilskip. fd 1824, heldur a'ð það væri ekki til
íslenzkur löggiltur texti; því þó mer þyki vænt um uudírskrlpt lands-
yfírrettarins, þykir mér þó værina um undlrskrípt konúngs. Eg get

ekki kennt þinginu um, þó þessu hafi ekki verið vísað til nefndar-
innar um öreigagiptíngar; Því laganefndin var sett fyr, en hin seinna,
svo laguboðanefndln hefði verið skyld til, a'ð benda hinni nefndinni lÍ

þetta lagaboð, eða g.inga fram hjá því. En það er ekki þínginu
að kenna; því þa'ð getur ekki verið skylt til, að þekkja öll þau
einstöku dönsku lagaboð, og það þVÍ sföur, sem þau ekki hafa verið
lögð fram á Íslenzku. Eg vona, að verði brcytíng nefndarinnar ekki
tekin, þá verði lagabeðið ekki heldur tekið.

Páll Sigurðsson: Nefndin áleit, a'O stúlkur ætti a'ð hafa sömu
rettindi og ekkjur. Eptir íslenzkum lögum var það sj :ílfsagt, a'ð
stúlkur ætti a'ð hafa rá'ð ættíngja sinna Úl ráðahugsins, en það hefir

þó átt ser stað, að þær hafa gipt sig móti ráðum ættíngja sinna, og
jafnvel foreldra, þó þær hafi verið ómyndugar, og er þær fái laga-
leyfi með a'O vera frjalsar, til að leita eins vel rá'ða óviðkomandi

manna, eins og frænda sinna. Nefndinni fannst ei ástæ'ða til, a'ð vera
fjölorð nm bænarskr-ír þær, er henni voru afhentar viðvíkjandi birt-
íngu danskra laga, því hún áleit, að slíkt mundi nú varla eiga ser
stað, að þau væri nú einasta upplesin lí þíngnm, því þau, sem á
Íslandi. ætti a'ð gilda, væri öll með íslenzkri útleggíngu, og önnur en
þau gæti her einga réttarverkun haft, og svo tæld það framvegis af
allan vafa, þegar nafn konungs væri nú feíngið undir þann Islenzka
textann, svo lögin væri nú einasta alíslenzk.

Stefán Eiríksson: Þegar eg skoða 4. tölulið í nlðurlagsuppa-
stúngunum, þá vil eg ekki mæla með, a'ð það verði gjört að lögum.
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pa~ er ei tekið fram, hvort hlutaðeigandi skal hafa lJegiú styrk í öll
þessi 10 <Ír samfleytt, eður a~ eins 2 eða 3 <Ír. þa~ getur t. a. Ill.
verið, ao einn hafi misst fena~ sinn af einhverjum éfyrlrsj.íanlegum
tilfellum,. annaðhvort í byl eður fyrir snjéflébi, eður hann hafi
slnsnzt og Iegið í rúminu um leingri tíma, og af þessum astæðum
hafi honum verið lagt af svelt ; nú er manni þessum f'arlnn a~ bæt-
ast bústofn, eður hann er kominn til sinnar fyrri heilsu, og er að
öðru leyti atorkusamur og r.iðdeildarmaður, en þá má nú ekki eptir
þessu danska lagaboði og upp.istúngum nefndarinnar gipta þenna
mann, svo eg held þíngið gjörOi rettast í, a~ fella þetta lagaboð,
sem breytir 3. grein tilskipunar frá 30. apríl 1824.

ll. J{1'. F1'iðrihsson: Eg vil cinringis svara þíngmanni Mýra-
manna. Hðr þarf ekkert breytíngnratkvæðl ; þvf forseti leitar líklega
atkvæða nm, hvort þíngi~ vill fallast :í lagabocið óbreytt, eða með
breytíngunni, og fallist þingið :i hvorugt, þá er það fallið.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : þá er mer spurn: Verða þá
öll Ingaboðin dönsku, sem híngað voru send, og nefndin hefir for-
kastað, borin undir atkvæði þingsins, því þar á meðal tel eg þetta,

, þegar talað er um þao óbreytt, því nefndin hefir ekki l'<Íoi'Otil að
lögleiða þab, nema með ríkveðnum breytíngum.

Forseti (hríngir): Þíngma'Onr Mýralllanna hefir ekki orðið;
hinn 4. komingkjörní þingmaður hefir beðið ser hljóðs.

Vilhjálmur Finsen: Ekkjur eru fullmyndugar og þurfa ekki líigvcrja,
nema þær vilji, og það er ÞYÍ ekki rétt í upp.ístúngu nefndarinnar ao segja,
a'Oþær ~eskyldar a"Ohafa tilsjónarmann ; þa'O væri þVÍ betra a~ segja,
a'O25 :íra gamlar stúlkur skyldi verða myndugar eins og ekkjur, Ann-
ara vildi eg helzt til leggja, a'O þessu lagaboði væri sleppt, og eins
þVÍ um proc7amata. þao þyrfti með tilliti til lagaboðsins 29. des.
1857 a'O til taka n.ikvæmar, hvað álíta skal vandamál, er strilkur
þurfi r.iðamann til; í sumum g;imlnl1l liigum stendur t. 11. m., a\'! kon-
nr mætti kaupa upp ;í sitt eindæmi allt a\'! hálfum eyri, eða hálfs
eyris kaup. Maður getur sagt, a'O 100 rd. kaup, það se vandamál,
en lOrd. getur líka verið vandamál. Eg vil áskilja mer breytíng-
nratkvæði um innköllunarfrestinn, því, eins og eg sagði áoan, upp :í
bref, sem maður sendir í növember til Mrilasysln, fær maður, ef til
vill, ekki svar fyr en í júním.inuðí ;írio eptir.

Ólafur Jónsson: Mer virðist sumir þíngmenn vera :í móti því,
<1'0 löggilda Iruruvarpíð UIlI myndngsaldur henna, og furðar mig ;Í

því, þar her er þó um töluvero rðttindi ao vera ; er það ekki ónátt-
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úrlegt, a\) ógipt stúlka skuli aldrei verða myndug, og ekki f,i a\)
r.íða fe sínu? eins og þeim se varnað svo vits, að þær ekki verði
nokkurn tíma færar til þess. l)ær kunna a'ð vísu í einstöku tilfell-
Ulll að hafa bagn af þVÍ, a'ð verða myndugar, t. a. lll. þegar þær
eiga fe á rentu í jarðabdkarsjébnum, þá mundi þær ekki fá rentu
af þVÍ, eptir a'ð þær væru búnar at) nii myndugaaldrl. En her er
11111 svo veruleg réttindl að tala, að eg RHt, ao menn ætti ekki að
láta þetta smáræðl hamla sih fr.i því, ao aðhyllast frumvarpið.

Framsiiqumaður : Eptir þeirri reglu, sem hinn heíðrabí 3. kon-
ringkjðrní þmgrnaður tók fram mn tílskip. Ir.í 30. apr. 1824, yrðí
ao leggja -út og fii konúngs-undirskript undir öll þau eldri lagaboð,

og mundi það taka meiri tíma upp en svo, ao þVÍ yrði lokið að svo
stöddu ; en ao honum þyki, eins og hann sagði, vænna um undir-
skript kenrings undir laga boðin en Hill undirskript eta stabf'estíngu
landsyfirréttarins, er í eðli sínu.

Þegar hinn heiðraði 4. konringkjörni þingmaður segir, aú ekkj-
ur þurfi eingan lögruðamann, get eg ekki verið honum í þVÍ sam-
dóma, og að vísu er það ekki svo her á landi, heldur þurfa þær
a'ð taka ser lögrtiðamenn, þegar þær selja jarðir, eða gjöra. einhverja
merkilega samnínga, sem geta haft áhrif :i eignir þeirra og rðttlndi,
en það er sjálfsagt, að þær eru ekki bundnar við sama manninn,
en geta tekið einn í dag og annan ti morgun.

Þa'ð er sj;ílfsagt, að orN'ð ))vandam;íl" er nokkuð ó<Ílne~i'ð, en
nefndin hugsabí ser víð þau mál jarða kaup og sölu, peníngalan og
þess konar, og hún hugsabi, a() stúlka, þó hún væri 25 ára og a'ð
öðru leyti r;Í~deildar3öm og greind, gæti haft gott. af því, a'ð rá'ð-
færa sig, þegar um slíkt væri að tala, \'io einhvern valinkunnan
mann, og þetta reo nefndarinnar viðauka vill lagaboðið ; finni þingið
samt, að þetta se óJ'rj:ílolegt, skal eg fyrir mitt leyti ekki vera Iastur ii
þVÍ, þó mer virðist, ao þessi vlbauki se ii gó()um ;ÍBtæ'ðnm bygg'ður;
en all kasta lagaboðinu algjörlega, eins og sumuni þíngmönnnm hafa
farizt orð , get eg með eingu móti abhyllzt, og þíngmnðurlun frá
Húnavatnssýslu leiddi ljós rök að því, hvað sii skoðun væri ófrj:í.Is-
leg í alla staði.

Jón Pétursson : Eg vildi einringis tala um lagaboðið 20. des.
1857; þó ekkjur se myndugar eptir lögum, þ:í eru þær það þó ekki
íallkomlega ; Því ekkjan þarf lögr.íðamann ; það rn.i t. a. m. ekki
stefna ekkjunni einni heldur lögraðamanní hennar með, þVÍ se henni
stefnt einni, ónýtist málið, A'ð veita stúlkum meiri Fett en ekkjum,
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það er ósamkvæmní og sama sem ao innleiða gagnstæða grundvallar-

reglu við það, sem var, og það finna Danir nú eptir ,í, og óska, að
þetta væri aldrei komið inn í löggjöfina, því menn eru í vandræð-
um mco no samruna það. Í kaupum verða ekkjur að hafa lögraða-
mann, t. a. m. í jarðakaupum ; ekkjan getur líka eptir lögunum gjört
sig ómynduga, og ef hún brrikar illan r.íðamann, sem spanar hana
upp í laga þras og deilur henni til skaða, má yflrvaldlð setja henni
annan, og vio hann getur hún þ:í ekki aptur 108ao sig; breytíng
nefndarinnar er því á rökum byggð. Eg þekki ekkert lagaboð, sem
hafi verlð birt her, án þess að það hafi komlð fyrir þfngið ; það skyldi
þ,í vera það um konúngserfbírnar, en það var lagt fyrir þíngið 1855
með mörgum öðrum dönskum l.iguboðum, er út höfðu þ:í komíð ;
þínglð hafði þannig malíð til meðferðar, 0;; bað um, að því yrði
snúið á íslenzku ; annað er það, þó stjórnin ekki tæld þ,í beiðni al-
þíngis til greina; hún þurfti þess ekki heldur, því alþínglð hefir ein-
úngis r.íbgefandl vald. Ao biðja um, að stjórnin vlljí láta meira að
tillögum alþíngís, en hún þá gjörði, eður gefa því meira vald, var
övlökomandl tiIgángi þeim, sem nefndin var sett niður í. Eins er

ástatt um lagaboðið lim rentu af ómyndugra fe, er út korn og setti
rentuna nlður til 3 af hundraði, þao var sjálfsagt, að stjórnin
fór að beita því her strax, af því það var ~j<Írhagslagaboo, og sem
hún því hefir :ílitio strax gildandi her á landi, en þetta sýnir ao
eins meiníngu hlutaðelgandi r.íðherra nm gildi laguboðs þessa her,

og nefndinni vlð kom eigi að rannsaka, livort hún væri á rökum
byggð eður ekki.

Halldór Jónsson,' Af því atriðlð um myndngsaldur henna
er í sjrilfu ser 8\'0 mikils vert, og af því ao eg ímynda mer, að það
mundi ekki koma í neinn bága vlð endurskoðun eður upp.ístúng-
ur nm breytíngar í hjónubandstilskipunlnní , heldur verða tekið í hana
óbreytt, vil eg mæla með því, að þíngið fallist á lagaboðið nr. 3
með breytingu nefndarinnar. En lagaboðið nr. 4 held eg ekki aCl
S\'O komnu ætti her ati lögleiðast, breytt ne óbreytt.

Jón Sigurðsson fr.í Gautlöndum: Eg ætla að halla mer að þeim,
sem vilja hrinda lngaboðinu undir tölulið 4.; þYÍ mer finnst óheppilegt,
aCl taka svona einstakt atrlbí út úr í hjúskaparmálunum og gjöra um
þao sérstakar ríkvarðanir. Mer finnst, ao fmmsögumaðul', sem um
daginn var svo móthverfur takmörkun á öreigagiptíngum, hafi nokkuð
snúið nm blaðinu, og ætli nú aCl stíga her einn feti framar með að
takmarka þær, en bænarskráin úr Sn'bur-Þíngeyjarsý8Iu, sem hann þá
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vildi hrinda. Eg álít þessi takmörkun geti verið mikil tálmun lÍ

giptíngum, og því í~j;írYerðari, sem það opt getur verið efnilegur
maður, sem stendur í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk. Eg vll mæla
fast með lagaboðinu undir tölulið 3., um myndngsaldur henna;
það er öviðurkvæmllegt, að stúlkur, hvað efnilegar sem þær eru,
se allt af ómyndugar; en mðr virðist hentugt, all víðauka nefndar-
innar se haldíð ; því hann :i, að minni hyggju, vel við, að þær taki
ser niðaneytí, eins og vandi er til Ulll ekkjur híngall til.

Jón Sigurðsson fd Tandraseli : Eg er mí rníkið fús ti 'þll'ð,
all styðja all því, að stúlkurnar fái fullan rétt sinn. Eg hefi a'tíll
verið á þeirri melníngu, ao þegar þær eru fullvita og fullþroska, og
annars venjulega forsjálar, þ:i gæti þær eins haft umráð sín og
eigna sinna, eins og hin, sem auðnaðist ao eignast mann 1 ár, og
missti hann SH); cn samt, þegar eg undir eins lít lÍ þetta laga-
boð, og hitt, sem talað var um riðan, viðvlkjandl gíptfngaleyfinu, og
allgæti stefnu nefndarinnar á báðum, þá kemur á mig nokkurt hik,
því mer virðist þá, að nefndin á tvennari hatt, eður á báðar síður
styðji að því, all raðlausra önytjringa giptíngar geti aðgæzlulaust
fram farið, því þegar stúlkur f,í sama rett og ekkjur, eins og nefnd-
in æskir, þá meina eg, ao ekkjur megi gipta sig sjálfar, og þurfi
ekki giptíngamann; mí þegar fiÍráúlíngsónytjúngurinn, sem stendur í
sveitarskuld 11 ára gamalli, vill fá ser konu til all sofa hj,l, þarf
hann ekki annað en komast yfir vergjarna og athugalitla kvennper-
sónu, sem hefir 6 ár um tvítugt; hún má gipta sig sjálf, og þau
þurfa hvorugt aðra að spyrja UIlI nokkurt leyfi, ekki ao r.iðfæra sig
vill ættingja sína ne víni, og líkast til ekki við gul'! í himninum.
Eg vildi því hika mer, all samþykkja þessi lagaboð svona IÍr garði
gjörll, fyr en sæist nefndarálltið, sem væntanlegt er um takmörkun

öreigagiptínga.
Jón Petursson: Ef nefndin Í hjónabandslögunum kemur til

þeirrar niðurstöðu, að ekkjur þurfi a~ hafa raðnmnnn, þá þurfa
stúlkur þess líka, ef þær eiga a?l ha fa sama rétt og hinar; en nefnd-
in hefir frjálsar hendur, og getur sagt, hvort ekkjur skuli hafa r:iða-
mann, eða eigi; þetta þarf því ekki að koma í bága neitt ,'ið nefndina.

Guðmundur Brandsson: Eg vil nú stínga upp á, að fresta
ályktarumræðunni í þessu máli, þángað til undírbúníngsumræð-
unni í hjönabandsmallnu er lokið.

Petur Petursson: Eg get ekki "erill á því, all fresta þessu
máli eptir hinu; því þetta er kominglegt frumvarp; en það geta
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orOi'O forlög hins málsins, a'O verða ii hakanum, og því ekki eigandi
undir, a'O bíða eptir því.

Konúngs{ulltníi: Eg verð að setja mig ii móti því, a'O þe~:;1l
málefni se frestað, af því það er konúnglegt mál, og verður því aa
ræða það mco tilbærilegum hra'Oa ;i lögsklpaðan hátt; eg fæ ekki
heldur se'O, ao það se nauðsynlegt, því þíngið getur með atkvæða-
greiðslu sinni strax skorill IÍr þVÍ, hvort það "ill löggilda her oplð
bréf 29. des. 1857, annaðhvort óbreytt ella með breytingu nefndar-
innar ellegar ekki.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg vil taka þao fram aptur,
sem eg sag'ði aðan, ab eg meina, að eptir landsveuju og fornum
landdlögulll megi ekkjur gipta sig sj.ilfar, og lögfræðfngamlr her ii
þínginu hafa ckkl enn borlð þetta til baka, og ef ekkjurnar mega
það, þá mega stúlkurnar það lí IGI , þegar þær fá sama rétt sem ekkj-
ur. Hitt vita allir, sem hinn h.ittvlrtl konringkjörnl f1'Clmsögu-
maður sagði, a'O þegar ekkjan þarf aa standa í málum eður a'Ogjöra
einhverja lagagjörnínga, þá þarf hún að hafa Iögruðamaun, en að
hjónabandsmiíl þeirra heyri þar til, veit eg ekki til; lögfræbíngarnlr
víta þa'O, hvort nefnd þesói hefir vald til, útþrykkilegn a'Oflokka þau
saman "ið dómsaðgjörðarual.

Stefán Jónsson,' l)a'O er, held eg, ekki rett skoðað, a'O vilja
hita menn missa mlkilvæg réttindi, ar því þau verði rnlsbrúknð af
einstökum mönnum, og þa'O er því ekki gild ástæða, a'O hafna laga-
boðinu undir tölulið 3. vegna misbrúkunar hinna einstöku. þa'O er
ósamhæmni í þVÍ, aa ekkja, sem glptlst kornring og hefir verið í
hjónabandi hálft eaa heilt ár, skuli vera myndug, en stúlkan, sem er
30 eaa 40 ára, er ómyndug og verður að vera það alla æfi. Met'
finnst astæða til, a'O gefa breytíngum nefndarinnar gaum. Þegar
menn tala um hjrinnbandsm.íllð, kalla menn það optast öreigilgipt-
íngar. En bænarskrurnar voru eigi cinringls Ulll það, a'O banna gipt-
íngar vegna örbyrgðar, þVÍ það er margt fleira líka, og kann sko
meira vert á íl'O líta, en örbyrgblna eina, svo sem: síðferbl, dugn-
að, ráðdelld, og fl. Eg held það se eingu spillt, þó málinu se frest-
að. Þa'O þarf ekki a'O líta :í þessi 10 <Ír eingaungu, sem styrkur-
inn er ekki þegi nn :í; her kemur fleira til skoðunar en Iatæktln ein,
og þVÍ þykir mer Í.-j<Ínert, aa stytta þessi 10 <Ír, Ii meðan máli'O
er ekki betur skoðað.

Arnljótur Ólafsson: Eg er nú í vanda staddur; því eg veit
ekki, hvort verið er at ræða um ucfndnralitið, eða lagaboðin sjálf',
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Þíngmabur Mýramanna sagði, ab breytíngaratkvæöl þyrfti; þíng-
maður Reykjavíkur hélt það þyrfti ekki, ef tekin er upp aptur
grein úr lagabobinu óbreytt. Eg er nú samþykkur þfngmanní Mýra-
manna; því það er nefndar.ilitlð, sem liggur fyrir, og því getur ekki
annað tekizt til greina, og vilji menn breyta því, þá þarf breyt-
Ingaratkvæði. Eg vil nú taka mer breytrnguratkvæbl ,ib lagaboðið
undir tölulið 3., um fulltíðaaldur henna. .Mer er nú verkun, þó
eg vilji koma mer í mjúkinn við henn fólkið, og því vil eg, at
lagaboðið verði lögleitt óbreytt. þar sem framsögumaðul' sagðl, að
það væri ókvæntum mönnum í hag, að gjöra stúlkur myndugar, er
eg honum í þvf samdóma, en einmitt þess vegna vil eg ekki hafa
tilsjónarmenn. En þar sem framsögumaður sagbl, ao ekkjur gæti
haft einn í dag en annan á morgun fyrir tilsjénarmann, þá þykir
mer það ekki g(ío regla fyrir ógiptar stúlkur, ao koma þeim upp .i,
að hafa einn í dag og annan ,í morgun, og þ:í þrioja í nótt. þao
er reyndar ösamkvæmní, ao ógiptar stúlkur hafi meiri rétt en ekkjur,
en þ.i er að gjöra breytíngu fyrir ekkjurnar, til þess ao svipta
eigi stúlkur þessum hinum hagfellda rettl, Eg veit, at landsyfir-
rðtturlnn lætur ser vel líka, þó ekkjur, eins og ógiptar stúlkur, komi
fram fyrir lög og dóm. Með tilliti til Ingaboðsins undir tölulið 4.,
þá veit eg ekki, hvort þíngmabur Mýramanna vill taka ser breytíng-
aratkvreðl, að það gildi fyrir konur sem karlmenn; það er satt, ao
í lagaboðlnu er ekki til tekið, þó kvennmenn hafi þeglð sveltarstyrk,
en það mun annars eigi gjört, þegar bæði er um konur og karla að
ræða. Eg veit annars ekki heldur, hvort þínginenn vilja breyta því
þannig, að þeginn sveitarstyrkur skuli standa égiptum konum og
körlum í ngi; að minnsta kosti er lIIer ekki annt um það. það er
talað um, að fresturiun se of kingur ; eg er því a'ð vísu samþykkur,
að 10 ár í sjálfu Ser se fremur laung, en hann getur ekki vel verið
styttri, því hann er jafnl.íngur þeim tíma, sem þarf til að vinna ser
sveit. Menn hafa sagt, ao þar sem maður elzt upp á sveit, þangað
til hann er 16 vetra, þá se tími þessi of langur ; en hafi hann eigi
síðan þegíð af sveit, þá getur hann tekið Ser konu um tvítugt, og
er það einginn neyðarkostur að bíða svo leingi. Eg get ekki seo
betur, en að Iæbíngarbreppurinn hafi her sama rett og hver annar
hreppur, því hyggi menn að þVÍ, að þó einhver korni í annan hrepp
þ,í á hann enn þá sveit í fæðíngarhreppnum, hafi hann ekki verið
10 ár í þeim hrepp, og hafi hann þegið þar sveitarstyrk á þessum
10 árum, þi~ rekur þó eins 1\0 fæðíngarhrcppnum ; eg vil þess vegna
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einga breytíngu. Hvnð lagaboðið um betrunarhússvlnnu snertir, þ,í
YiI eg elnringis, að 2. gr. se breytt samkvæmt tilsk. 24. jan. 1838.

Forseti: Áður en umræðurnar fara leingra YiI eg segja upp
meiníngu mína um ágrelnínginn milli [ríngruanns Reykjavíkur og
þingmanns Mýrarnanna, þann er nokkrir þykjast í vafa um, nefnilega,
hvort þeir þurfi að áskilja ser breytfngurnrkvæðí, sem vilji halda ein-
hverju lagaboðinu óbreyttu. Nefndin hefir að niðurlagi tvær aðal-
nppástringur, aðra, um lagaboð in, er hún ræður fni að verði lög-
leidd, hina um þau lagnboðín, er hún vill I.ita lögleiða; þetta er
bein uppástringa frá nefndinni; þar sem nefndin hefir jafnframt stúngið
upp á breytíngum við sum lagaboðin, þá eru þær breytíngaruppástúng-
ur að eind liðir, er heyra undir abaluppzistringuna , en raska ekki
henni sjálfri, að lagaboðið verði löggilt her; samkvæmt þessu hefi
eg ,ísett mer, að semja atkvæbaskr.ína, og því verð eg að vera sam-
dóma þíngmanni Reykvfkínga um þaö, að ekkert breytíngaratkvæðl
þurfi a~ bera upp til þess, að Lí lagaboðið samþykkt óbreytt.

Ásgeir Einarsson: Eg vona, að eg se sarnkværnur sjálfum mer,
þegar við kvennfúlkið er að eiga, því eg vil, ao lagabocið um mynd-
ugsaldurinn fM framgang, Eg 'ar einnig með því <lour her lÍ þíngi,
þegar erfðalögin vorn rædd, að konur sk) ldi ganga jafnar til arfs og
karlmenn. Eptir Jönsbökarlögum voru konur myndugar 20 ára, jafnt

og karlmenn. það hefir verið sagt, að þær missti í með tilliti til
fjár, er þær kynni að eiga ;i leigu í jarðabökarsjöðnum ; þetta getur
verið ónotalegt í einstöku tilfellum, en þær vinna aptur rétt til, að
mega koma fram við skipti í dánarbúum. það sem hefir verið talað
um myndugleika þeirra í giptíngamálum, þá er frelsi þeirra þýðíngar-

laust, ef einhver gæti tekið af þeim ráðin í þeim efnum. Þingið
værl líka sjálfu ser ósarnkvæmt, að hafa slíka akvorbun, en vilja

leyfa slóðum og sveitarvandræðum að giptast, en ekki efnilegum
stúlkum. Eg veit ekki til, að tilsjónarmenn ekkna hafi blandað ser
í giptíngarmál þeirra mót vilja þeirra, og allrasízt tekið r.íbin af
þeim í þeim efnum, a~ minnsta kosti gjörir einginn almennilegur
maður það. Hinn 5. konúngkjörni þíngmaður sagði, að ef talsmac-
urinn stofnaði ekkjunni í lagaþras, gæti syslumabur sett hann frá;
þetta má all vísu eptir Norskulögum, en það væri gott, all þfngtíð-
indin bæri með sér meiníng Iögfröðra manna í því efni. það væri
líka gott, að þíngtíðlndin bæri með ser meiningar lögfréðra manna um
skyldur lögráðamanna, sem ekkjur kjósa ser, og svo að hvað miklu
leyti þær verða skyldaðar til að taka þá. Hvað snertir lagaboðið
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um giptíngabann sökum þegins sveltarstyrks, þá held eg se bezt, a\)
fella það með atkvæðum, Þa~ er ekki meiníng bænarskranna, at)
meina mönnum giptíngar einúngls vegna fátæktar; því það eru mörg
dæmi til, að þeim, sem hefir gipzt fátækur, hefir farizt vel og or\)i~
jafnvel ríkur maður.

Guðmundw' Brandsson: Þa~ er merkilegt, að menn skuli vera
svo híngorðír um myndugsaldur henna, þar sem þó einginn hefir
beinlínis mótmælt Þ ví, sem nefndin hefir þar um stúngi~ upp á.
Þíngma~ur Borgflrðínga fór leingra, hvað ekkjur snerti; en eg held
það se einginn skaði, þó þa~ haldist, sem hefir verlð, hvað þær
snertir, fyrst hinn h.íttvirti framsögumaður hefir sagt, að þær geti
tekið ser til r:i'6aneytis hvern sem þær vilja , og mundi þ,l 25 ára
gömul stúlka einnig taka ser hvern þann myndugan mann, sem hún
vill, svo eg held það geti jafnazt, og að hinn áminnzti þingmaður
megi sjálfs sín vegna gjöra sig með þetta nl ánæg'öan.

Forseti: Eg skal bæta þrí við þab, sem eg sagðl á'6an, a~ ef
einhver af þingmönnum vill fá lögleitt eitthvað af þeim lagaboðum,
sem nefndin hefir rá~i~ frá að fá Higleidd her, þá þyrfti að bera upp
um það breytfngaratkvæði ; og er það samkvæmt því, sem eg sagðí

á~an.
Framsiiqumaöur : Hinn heiðraði þíngmaður Mýrasýslu var að

tala um þvingun eða nauðring ; þetta á hðr ekki víð, heldur er þa~
hreinn mlsskilníngur. Ekkjan þarf ekki a~ fara algjörlega eptir rá'6-
um síns lögraðamanns ; hún á eptir bókstafnum einúngis að niMæra

sig við hann, og eins verður nú um ógiptu stúlkurnar; en um nauð-
úng skiptir her ekki máli.

Stefán Jónsson: Fyrst svona mlklð er talað um kvenníölkíb,
þá ætla eg líka a~ minnast á það, og vll eg þá biðja um nákvæm-
ari útskýríngu á lagaboðinu áhrærandi betrunarhússvinnu, þar sem
stendur "karlkynsa. Eg vil spyrja, hvort að eins karlmenn se dæmdir
til betrunarhússvinnu; ef svo er, þarf ekki þetta "karIkyns« orð, en ef
betrunarhússvinna er til bæðí fyrir karlmenn og kvennmenn, þá gæti
sýnzt, eins og það ætti að útiloka kvennmenn fr.í þeirri mildun,
sem til er ætlazt í lagaboðinu, en þa~ á ekki við.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Þa~ er einúngis ein al-
menn athugasemd, sem eg vildi leyfa mer ar; koma fram með, og
mer virðíst þurfa að taka til greina í álitsskjalinu vlðvíkjandl þessu
máli, og það er víðvíkjandi tilbúníngi og meðferð þessa máls lÍ al-
þfng! bæði fyr og nú. þVÍ verour ekki neitað, finnst mer, a~ þetta
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lHit5Ill1ÍI, UIlI löglelðslu hinna almennu lagaboða her lÍ landi, kemur
fram her lí þíngi lÍ móti öllnlll reglum, a{\ minnsta kosti móti <illum
réttum hugsunarreglum. Her er, ef eg má svo a{\ orði kveða, dembt
inn lÍ þínglð mörgum lagaboðum í einni bendu, sem ekkert eiga
skylt hert ,fb annað, og eru öhhíngis ólíks efnis, og þessu er öllu
saman skipað í eina nefnd til IIIeðferðar. þar eru saman í flokki
10 lagaboð, sem eru svo ólíks efnis, a{\ varla nuí finna fjarskyldara.
b\I" ern lög um illa meðferð á skepnum, um barnaskírn, um þrota-
bú, um betrunarhrissvinnu, um erf'öir, um myndngsaldur kvenna, um
forlagsrétt til bóka, og enn aptnr um þrotabri ; og um allt þetta er
sett ein nefnd, og þar með feinginn henni heill brinkt af ýmsum
öbnnn tilskipunum ii dönsku. l)ínginu og nefndinni ætti al'! þykja
kominn tími til, at, gjöra enda á þessari óreglu. þetta er að vísu
að nokkru leyti gömul venja. Mel'! komingsúrskurðí 6. júní 1821
fekk kanselííð, eins og menn vita, eins konar vald til al'! segja, hver

lagaboð skyldi gilda her lÍ landi, og fúr svo fram um nokkur lÍr.
þá leið ekki Ielngl, al'! kanseltíð tók sig til, og gjörði eitt einstakt
lagaboð úr mörgu lll, sem her skyldi lögleiða, og sagðl, hverjar breyt-
ingar skyldi Hra í hverju, en embættismenn her á landi fundu skjótt,
ao þetta var ófært mlnnlsverk, og stringu því upp á, a{\ ekki væri
þannig farill ab, heldur lögleitt sðrhvert lagaboð fyrir sig II1e~ þeim
breytíngum, sem þar <Í skyldi vera. þetta helzt nú við, þríngað til
alþíngi komst ii; en þ:i fór stjórnin að dernba í hvert þíng laga-
bobunum svona í hnigu, og ó::>lm .ilits þíngsíns um, hval'! af þeim
skyldi ná her gildi. En þíngi'O hefir ávallt sett nefnd í þetta m.il,
og farlð mel'! það eins og eitt mál. pó má þess geta, a'O lögum

þessum hefir ekki verið sleingt saman á eptir hjá stjórninni, heldur
hefir hvert lagaboð kornið lít fyrir sig, og þetta er nú al'! vísu gott,
en eg vil, a~ stjrirnlnni se mí enn fremur bent á, að það se ó"k
þíngsíns, a~ ekkl verði lögð fyrir þíngið önnur lagaboð en þau, sem
stjdrnín álítur nauðsyn eða gagn að yrbí löggilt her, og þau kæmi
þá fram á þíugi lÍ fslenzku, og undirbúin frá stjdrninnl, eins og
önnur frumvörp, Ef svo þíngmenn sæi einhver fleiri, sem þeir vildi

óska næði lagagildi her, þll mætti koma fram með uppastungu um,
að biðja, að það einnig yrðí Wggilt, og þetta veitir þíngmöunum hægt,
því bæðl höfum ver her hin dönsku lagasöfn, og þar al'! auki ætti stjörn-
in reyndar að senda þínginu öll þau lög, sem út koma. Þegar þessi
aðferð er höfð, sem nú er, þá er ekki astæða til, að taka annað en
það, sem er öldúngis nauðsynlegt, eða brýn nauðsyn ber til, en kasta
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öllu hinu, og það því fremur sem nefndinni ekki líkar víð sjálfa sig,

hvernig hún hefir búið þau undir. Eg veit nú ekki, hvort nokkurt
af þessum luguboðum er éumflýjnnlega nauðsynlegt, þó eg eiginlega se
ekki harður á móti neinu af þeim, nema því undir tölulið 4.; en um
fram allt vero eg að taka þa'ð fram, að stjórninni verði bent til þess,
að breyta þessari aOfero sinni, sem hún hefir haft híngað til á því,
ao leggja þetta álitsmál fyrir þingið.

Konúngsfulltrúi: Eg fyrir mitt leyti hefi ekkert á móti Því,
að þíngíð gefi stjórninni þá bendíngu, er hinn heiðraði þingmaður
ÍsfirOínga nú gat um; og eg skal þar hj;i geta þess, að SIÍ aðferð,
sem nú hefir verið brúkuð víð framleggíngu þessa máls, er hin sama,
sem brúkuð hefir verið á öllum fyrirfarandi þingum, og er hún grund-
völluð á konúnglegum úrskurði 10. nóv. 1843. En það getur vel
verið, að bæði se sú aðferð, er þíngmaðurlnn gat um, í sj;iIfu ser
haganlegri en sú, er híngað til hefir verlð fylgt, og líka mundi hún

fyrirbyggja þess konar mótmæli gegn framleggfngarrmitanum, sem
hefir brytt á í dag.

Forseti: Eg vil spyrja hinn háttvirta þingmann Ísfirðínga, hvort
hann vill taka ser breytíngaratkvæði í þá stefnu, sem hann nú tók

fram.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg veit ekki, hvort hin-

umháttdrta forseta þykir breytíngaratkvæðí þurfa eða eiga.. víb ; ef
þíngíð fellist á uppástúnguna, og einkum hin háttvirta nefnd, má

taka það fram í alltsskjalinu til stj6rnarinnar, og þá kemur það,
sem aðrar tillögur málinu vibkomandl, ef stjórnin fyndi dstæðu til,
að taka það til greina, sem eg vona hún muni finna, þar eo þetta
getur ekkivverið neitt fylgismál fyrir hana, heldur miðar til betra
skipulags á meðferð málanna ;i alþíngi. Eg se þess vegna fyrir
mitt leyti ekki neina nauðsyn til, ao bera upp þessa uppastnngu sem
breytíngaratkvæðí.

Forseti: Eg vero alveg að láta það kornið undir vilja hins
hattvirta þingmanns sjálfs og annara þíngmanna, hvort menn "ilja
áskilja ser breytmgaratkvæðl, eba ekki.

Erarnsögumaður: Út af því, sem hinn heíðrabí fulltrúi Eyja-
Ijarðarsýslu, viðvíkjandi lagaboðínu um betrunarhússvlnnu § 2, skor-

aðl á mig, að upplýsa hann um, skal eg geta þess, að eg skil laga-
boðlb svoleiðis, að konur komi ekki í einhýsi í betrunarhúslnu, held-
ur á þær sameiginlegu vínnustoíur. Kvennmenn þola síður en karl-
menn einveru, og eg álít einveru vinnuna áherzlu í ~egníngnnni.
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Ilao vorn líka deildar menungar um þessa einveru-heguíngu, þegar
Mn kom fyrst npp, og víst er nm það, aa lnin er þring, því maður
er manns gaman, og hvað þá ekki, þegar svona er kornið fyrir
ein nm, aa hann er búinn ao missa frelsi fyrir misverka .

.Tón Siglll'ðswn fni Tandraseli : Eg hafði ekki ætlað mer að
standa upp eb taka Iramar til mals í þessu máli, en af því hinn
h.íttvlrtl þíngmabnr Borgarfjarðarsýslu beindi að mer til svara, hvort eg
hefði meint svo, a'0 vilja binda giptíngaleyfi levennfólks líka vlð sama.

skilyrði, ao þær væri skuldlausar við sveit sína, vero eg ao svara honum,
að hann hefir öldúngis mísskllíð orð mín, ef hann hefir tekið þau svo,
þVÍ eg elnúngis tók það fra III , a~ eg vildi halda óbreyttu lagaboð-
inu af 30. apríl 1824, sem skýrlega tekur það fram, að sveitarstjórn
sú, hvar maðurinn ,i sveit, eigi atkvæðísrðtt um giptíngaleyfi hans,
ef hann stendur í skuld fyrir dendnrgoldlnn sveitarstyrk, er hann
hefir þá'ð eptir 16 á ra aldur. Ilao er líka sri sveit, sem á allt í
hættunni með hjénabandið. þó ao nefnd tilskipun standi, spillir hún
varla fyrir hjónaböndum eða rðttindum manna, því hún skyldar menu
ekki heldur til, ao borga sveitinni sknldina,ef sveitarstjórnin vill gefa
honum þao eplir, og leyfa honum hjónabandið, og þa'ð mun optast
vera gjört, þá maðurinn er fátæknr, ef hann annars er líklegur til
að verða nýtur í hjriskapnrstétt, og þó hann hafi, eins og sumir hafa
:í gripið; hreppt hellsnleysi nm tíma, eður slasað sig, og þannig þáo
styrk, þá mun eingin sveltarstjórn reikna þab til giptfngarfyrírstöðu,
þegar maðurínn er efnilegur, og ekki óraðsamur , því það er venja,

að styrkja heldur þá menn til giptínga.
indriði Gíslason: Eg vildi aa eins tala flíein orð, en eg get

samt gjarnan sleppt þeim. Eg gat eigi annað en gla'ðzt af þVÍ,
þegar eg heyrði ræðu hins háttvirta þíngmanns Ísfirðínga um bend-
una á .þessum lagaboðum. er koma frá einni nefnd öll í einum graut
inu í þíngíð ; það lá lfka strax á grun mínum í morgun, ao eitt
ræki sig lÍ annars horn, enda val' þess ekki leingi að bíða, þegar
lagaboðíð undir nr. 4 ætlað! ac fara 11'0 þrykkja fullkomnum nátt-
úrulögnnílsrðttí kvenna, sem eg án efa er svo 1JIeðmæltur, að eg vil
mæla fram með því, a'ð lagaboðið verðí tekið óbreytt. vm skulum
til aa mynda setja 25 ára gamla stúlku efnilega, sem nú frumvarpið
gjörir ao skyldu að taka ser rábamann ; lnin mun mí taka þann, sem
hún trúir bezt, hvort sem henni er gji)rt það að skyldu eða ekki,
og einkum og líklega þann, sem hún vill eiga, því að honum mnn
hún að líkindum bezt trúa, og frjáls vilji er opt ótrúlega sigursæll,
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þ6 hOJllIJIl geti éheppnast, sem flest annað, Lagabuöið undir tölu-
lið 4. vildi eg strax fella, sem eg sá það, enda hafa ræður þíng-
manna styrkt mig í því, því ætlunarverk nefndarinnar um öreiga-
giptíngar er bezt ab byggi þetta fr<i grundvelli.

Forseti: þar ekki taka fleiri til máls, álít eg undírbúnfngsum-
ræðu þessa máls Ioklð, og vil eg blðja hina heiðruðu þingmenn, a?J
koma með breytfngaratkvæði sín á morgun árdegis, þau er þeir hafa
askílið.

Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til undirbúníugsumræðu
nefndarálitið i lwllektumálinu. Framsöqumaður el' hinn heiðraði
þíngmabur úr R;íngárvallasýslu.

Var nefndar.ílítlð sfðan afhent [ramsoqumunni, er las það upp,
þannig hljdðandí :

"Alþíngi hefir kosið oss í nefud, til ao segja álit vort um uppá-
stringu frá þíngmanni Rángæíuga þess efnis, a() alþíngi taki allt
kollektumallð til nýrrar meðferbar og rannsóknar, og riti komingl
vorum bænarskrá <i þá leið, er gjört var á síðasta þíugi. Álit vort

um mállð er á þessa lelð :
Til alþíngis 1845 kom þegar bænarskní frá Eyjafjarðarsýslu um

reikníngsskil fyrir kollektupeníngnnum. þá var kosin nefnd í nuil-
lð, en lnin rekI. eigi lokið starfi sínu sakir tímuleysis. \ þú vannst
það á með bænarskrá þessari, að konúngsfulltrttl skýrðí í nokkru
fr.í meðferð á kollektupeníngunum, Síoan l.í mál þetta í salti þar
til 1855, er fulltrúi Rángæínga bar uppástúngu upp <Í þínginu um
relkuínga kollektunnar. þ.í var nefnd kosin, rnalíð rætt, og bænar-
skrá rituð til komings. ..\.r:íngur af bænarskrá þessari sest af kon-

únglegri auglýsíngu til alþingis 1857. Meo því mí að auglýsingin
eingan veginn fullnægði því, er um var beðíð , kom sami þíngutaður
enn fram með uppástringu um skil fyrir reilmíngum kollektusjöðslns.
Í konúnglcgri auglýsíngu til alþíngís 27. maí þ .• í., II. 6, er enn

synjað um öll relkníngsskil, vegna þess, að mál þetta se fullkom-
lega á enda kljáð með konringsúrskurðí 25. júlí 1844, eins og áður
var til orða tekið í konúnglegri auglýsíngu 27. maí 1857. þess er
nú og getið í hinni konúnglegu auglýsíngu þ. á., að umkvartanirnar
í bænarskrá alþíngís 1857 ýfir úrslitum málsins væri þYÍ síður ,1
rökum byggðar, sem komiugsúrskurðurlnn 25. jiilf 1844 hefði verið
á lagður, eptir ail "hlutaoeigandi stjérnarráb" höfðu vandlega rann-
sakað uuilíð, og nefnd manna, kosln úr ýmsum stjóruamíðuru, hafði
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lagt síðustu hönd á nuílíb ; svo hefði og sá reíkníugurlnn verið bit-
inn ráða, er Íslandi var mest í hag.

Nefndin getur nú eigi fundið nokkra áBtæ~u til; ah ní~a þínginu
frá, a~ senda konringi vorum bænarskrá um þetta IIIáI fyrir sakir
röksemda þessara, er nú voru nefndar, þVÍ röksemdir þessar eru
hvorki nýjar ne mikilsverbar. þar sem þa~ er fyrst sagt, að ,;hlut-
aðeigandi stjórnarráð", það er rentukammerið og ríklsskuldaníðíb,
hafi yflrfaríð og samið reikninga kollektuejéðslns, þá er auðsætt, að
þeir reikníngar geta eigi álitízt óyggjandi, er þau stjórnarrá~ gjöra,
er áttu hlut í allri grautargerð. Hitt er og auðséð af skýrslu kon-
úngsfulltrúans á alþíngi 18c!5, a~ nefnd sú, er kosin var að síð-
ustu, til a'O yfirlíta reikníngana og reikningsmuninn mikla milli rentu-
kammersíns og ríklsskuldaraðslns, hefir eingu breytt, og því ekkert
gjört að verkum, og fyrir því hefir 1l1Ín eínga þýðíngu í þessu máli.
Þa~ er og eingin ný ástæða, sem nefnd er í hinni konúnglegu aug-
lýsíngu, að þau reikníngsúrslit hafi yeJi~ látin raða, er landinu voru
haganlegust, því þetta feingu menn þegar að heyra af munni kon-
úngsfulltrúa á alþíngi 1845. þess ber og vel að gæta, og það er
aðalastæða, að reikningsyfirlit þetta er að eins frá öðrum malsaðíla,
þar eo einginn var kosinn af Íslands hálfu, til al) yfirfara reilmíng-
ana, áður þeim var ráNl) til lykta, og einmitt fyrir þá sök geta þeir
eigi metizt övilhallir eður löglega gildir. Á þenna }dtt vantar kon-
úngsúrskurðinn 25. júlí 1844, að vorri hyggju, löglega gilda undir-
stöbu, og því virtist oss fnll ástæða til, a~ biðja koming vorn, al)
setja úrskurð þenna til hliðar, og láta að nýju yfirfara alla reikn-
ínga kollektusjéðsins og veit a Íslendingum fullan rett sinn, sem öðr-
um málsaðila, til að taka þátt í úrslitum reíknínganna.

Ver álítum óþarft í þetta sinn a'O taka enn a~ nýju fram, í
hverjum tilglÍngi kolléktan var gefin, og síðan geymd í ríkissjóN,
eða hversu leingi framan af henni var varið samkvæmt tilgángi
hennar, því öll þessi atribl voru svo skýrlega tekin fram í nefndar-
álitinu ,í síðasta þíngi og í bænarskní þingsíns til konríngs, a~ ver
höfum þar eingu víð að bæta, allrasízt meðan þau eru eigi reingd
mel) einu orði af hálfu stjérnarinnar.

Af þessum astæðum hlýtur nefndin að raða alþíngi til, a~ rita
konúngl vorum þegnsamlega bænarskrá um:

a, Að komíngw' leggi fyri}' stjórn sína, að láta semja og
auglýsa á prenti nýja reiknínga yfir kollektusjóðinn frá
árslokum 1797, byggða á þeim S1cýl'slum og reikninqurn
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rentukommersin« um fjárhag sjóðsins, selJI þá voru aug-
lýstir.

h, .Að öllum þeim útgjöldum, sem [rá árslokum 1797 hafa
verið tekin af kollektunni, en sem ekki geta komið henni
t'ið, eptir hennar serstaklega uppruna og augnamiði og
hinum komtnglegu stofnunarbrlYum hennar frá 29. marz
og 18. október 1786, verði haldið fyrir utan þá rcikn-
ínga.

e, .4ð Íslendíngum veitist sem öðrum málsaðila af sinni hálfu
full hlutdeild í rannsókn og úrslitum reikninqanna, áður
cn þeir vcrða til lykta leiddir með konúnglegum úrskurði.

tl, Að konúngur allramildilegast hlutist til mn, að kollektu-
sjóðurinn, samkoæmt þannig löguðum reikuinqum, »erð!
með fttllum shilum viðreistur á hostnað 1'Íkissjóðsins.

Reykjavík, 20. júlí 1859.

Páll Sigurðsson, Amljótw' Ólaf.sson. Sveinn Sloílason".
Iorrnabur og framsögumaður.

Fr;amsögumaður (Páll Sigurðsson): Eg hefi elugu að bæta yi'ð
það, sem í nefudardlítinu stendur ao sinnl. þín gm enn hafa sjalfir
heyrt ástæður nefndaralltslns, og eru þeim einnig kunnugur ástæður
þær, er :Hmr hafa verið teknar fram á hinum fyrri þingum fyrir
málinu.

Pétur Petursson: Af þVÍ mer þykir élaglegt, it'ð menu skuli
g;ínga þegjandi frum hjá þCS:lU máli, þar SCIlI svo l.ingar uniræður
hafa orðið um seinasta malib, ætla eg ao leyfa lIH~r að geta þess í
f;ím or'bum, að eg get ekki verið á sama máli og nefndin í þessu
efni, af því eg er eigi trúmaður með tilliti til þessa mál", því eg er
hræddur um, a'ð stjórnin aldrei muni setja til síöu úrskurð ein-
valds komings mí fyrir bæn þíngsins, sem stjórnin tvívegls hefir neit-
að. En eg get ei neitað Þ\'Í, a'ð mer Ilkar betur við þetta nefndar-
álit en hin fyrri í þessu máli, því það segir þó hreint út, hvað það
er, sem menn eiginlega vilja, og tekur það fram, að menn se óá-
nægðir með það, hvernig þessu fe hefir verið varið, og eg vil ekki
heldur neita því, að eg e! ekki öldúngis ánægour með bnikunína
heldur, Því mer sýnist, a'ð kostnaðurinn víb strandamælíngarnar hefbí
ekki átt að liggja allur á Íslandi, heldur að eins ao tiltölu, að svo
miklu leyti sem Ísland er partur í komingsríklnn. Stjtírnin mun og,
eptir því sem míg minnir, hafa heitlð því, a'ú verja ekki innstæðu
kollektusjéðsins til strandamælínganua, heldur ao eins rentuuum af
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honum, en eg er hræddur um, al'! meiru hafi verið varið til þeirra
en þeim; þegar eg skoða m.illð frá þessari hlíð, get eg því ei legið
landsmönnum á hálsi, þó þeir se ei anægbír með brúkunina, en samt
sem ál'!ur sýnist mer, þó menn þannig kunni að hafa á rettu máli
al'! standa, það vera ógjörníngur, að þrá-kli fast á þessu máli við
stjórnina, og reyna ekki heldur á annan hritt að fá skaðann bættan,
því mer sýnist það mjög hæpið, al'! menn á þenna hátt komi nokkru
til Ieíðar ; þVÍ ef menn feingi ónýtt konúngsúrskurðlnn fd 1844, þá
yrði aíleiðíngln af því sú, að menn færi að rekistefnast við stjórnina
nm klausturgössa- og stölsgóssa-söluna og öll hin undangeingnu mál,
sem nú eru fyrir laungu útkljáð, en sem mönnum hafa þótt orðlð
til skaða fyrir landið, og yrði ekki annað rir því, en sífellt þras um
reikníngaíærsluna á hinum fyrri tímum; en þó menn mí feingi end-
urskoðaða kollcktureíknínganu, er það þar fyrir ekki meiníng mín,
aú menn ætti að fara að hreifa þessum málum, heldur er eg hrædd-
ur um , aú þessi verði aíleiðíngin. því hefir verið hreift reyndar,

ekki af nefndinni, heldur her á þínglnu, að menn ætti að biðja stjórn-
ina, að lofa þessu máli að koma fyrir dómstólana, en mer sÝ.lli8t það
vera hin mesta villa, því ef stjórnin neitaði því, þ,i væri mallð al-
gjörlega tapað ; mer sýnist því bezt, að menn í þessu m.ill fari bón-
arveg við stjórnina, en otuðu ekki fram réttarkröfum.

Jón lljaltalín: Síðan mál þetta var sfðast rætt, hefir mein-
íng mín ekkert breytzt, og hefi eg þó verið að leita upplýsfnga um
það, og hefi eg ekki í hinu íslenzka lagasafni fundið neitt það við-
víkjandi stofnun kollektusjöðsíns, er geti bundið hendur stjórnarinnar,
þegar þal'! er Iullsannað, að því al'! eins er varið í Íslands þarfir, og
þar sem því nú hefir verið varið þannig, er ófært og érétt, að segja,
al'! s,í og sá konringur hafi gjört órett, þar sem hann er í fullum
rétti sínum. Eg se það af alþíngístíðindunum 1845, að fenu hefir

verið varið til strandamælínga, og þó það hafi verið gjört, þá vil
eg spyrja, hvort það ekki hafi verið okkar þægðín mel'! strandamæl-
íngarnar; eg held, a\) við höfum haft eins mikið, ef ekki meira gagn
af þeim en Danir, og er það því fyrirgefanlegt, þó menn hafi til þess
tekið til kollektusjéðsins. Eg er því sannfærður um, að ver höfum
eingan rétt til kröfu, og held, a\) menn gjöri ei annað en illt eitt
með því, að fara fram lí þær, og því síður ættum "er að gjöra nokkr-
ar kröfur til dönelm stjórnarinnar, sem ver þiggjum árlega tiIlag af
dönsku stjórninni, og getum ei borið oss sjálfir; má ske getum við
það síðar, og getur tíminn sýnt þat, eptir að aðskilinn er fj,írhagur
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Íslands og Danmerkur; þá er það þeinkjanlegt, ef nokkur réttur er
af vorri hálfu, en a~ fara þessu nú fram víð stjórnina, eptir a~ hún
hefir neitað tvisvar, er ekki til annars, en að spana stjórnina upp á
móti ~er og fá nei í 3. skipti. Þegar uppgjörðlr yrði reikningarnir
milli Islands og Danmerkur, þa mætti einnig endurskoða þessa reikn-
ínga, en nú er það til einskis, a~ fara fram ,i það.

Framsögumaður : Eg ætla að eins flÍu a~ svara af þVÍ, sem
sagt hefir verið, þa~ gladdi mig að heyra, að hinn 3. konringkjdrní
þíngmaður var mer samþykkur í Þv í, að Íslendingar hefði í þessu

máli gó~ar astæbur að byggja lí, og viðurkenndi, að meðferð og um-
sjón stjórnarinnar á þessu serstaklega legati eða geymslufé okkar Ís-
lendinga, sem gefið var í vissum tilgángi, og einvaldur konúngur tók
til geymslu, og fastsetti mco augljósum úrskurðum, hvernig fe þetta
skyldi geymast og ávaxtast, þá hefðl stjérnin samt leyft ser að brúka
fe~, og það höfuöstölínn, til margra útgipta, sem ekki gæti samrímzt

víð tilgáng koIlektu þessarar, og því eytt fe þessu í lagaleysi, og
þar sem hann vildi, a~ menn færi bónarveg að stjórninni, þá hefir
þíngiQ ætfð farið þann veg; en mer skyldi þykja vænt, gæti sá hátt-
virti þíngmaður vísað á annan réttarl, og væri eg þá fús, að aðhyll-
ast hann. Hann hélt, að stjórnin mundi neita okkur, ef við beídd-
um þess, að málið væri lagt undir úrslit dómstólanna; það get eg
að óreyndu ekki ætlað henni, því þar með gæfi hún okkur ástæðu
til a~ hugsa, ao hún óttaðist fyrir, að dórnsorðlð felli henni Ii móti,

og því hefði hún beitt valdi sínu, til að verja oss dóminn. Vio-
víkjandi því, sem hinn 3. konringkjörnl þingmaður talaði um stóls-
góssin og klausturjarðirnar, þli er öðru máli þar ao gegna, því þau
voru þó seld með ráðum íslenskra embættismanna, og skólinn reist-
ur af þvi fe. þar sem menn segja, ll~ þao se því fráleitara, að
halda þessu máli fram, sem ver ekki getum borið oss sjálfir, þá
viro ist mer það einmitt astæða með því, en ekki móti, því þá mundi
stjórnin' verða fúsari til, a~ veita okkur fjlirfomio vor, er hún ser,
a-O oss er annt um að víta, hvað vlð eigum; og ef nú feingist upp-
gjörOir reikníngarnir, þá sæist betur, hvað við þurfum, þegar ver
vitum, hvað víð eigum, og væri það bæðí meiri ánægja fyrir oss Ís-
lendínga, og sómi bæði fyrir stj6rninaog þjó'Oþíng Dana að vita,
hvað oss er gefið og hvað ei er gefið. Á seinni tímum verður það
blettur á stjórnsögu Dana, ef hún ekki vill her líta á ástæður þessa
máls, en YHl ætíð verja sig með úrskurði konúngs 1844, sem annar
málsabillnn undir bjó, en sem Íslendíngar vissu ekkert af ao segja,
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fyrri en að öllu var búið, og svo er sagt: Íslendíngar geta ekki borið
sig sj.ilíir ; það mrí til að skjóta fe til; svo og svo mlklð þurflð þlö,
og hefi eg því g<Í~a von um, a~ stjórnin muni einhvern tíma taka
vel í mállð, þó síðar verði. Viðvíkjandi þVÍ, a~ strandamælíngarnar
hafi verið oss til gagns, en ei Dönum, þá held eg þö, a~ þeim hafi
einasta verið þær til gagns, þar sem verzlun vor var í höndum Dana,
og IÍg<ÍDihennar rann og rennnr að miklu leyti inn í Danmörku lít
IÍr landinu, eins og kunnugt er, og þarf eg því ekkl at'! fara fleirum
orðum um það,

Sveinn Skúlason: Mer skilst ao se I,íti~ í veörl vaka, að
mesta mötbaran á móti kollektumallnu se úrskurður einvalds kontings ;
en eg get ei set'!, að þetta alveldí se meira aður en nú; á~ur var
það hjá einum konringl ; mí er það hj.í konúngl og stjórnarráðl til
samans, og hafi því elnvaldskontingur leyft ser a~ breyta eldri kon-
úngsrirskurbí frá 1798, þVÍ skyldi þá ekki konúngur og stjdrnarr.íð
mí geta leyft ser að breyta konúngsúrskurðlnnm frá 1844. þar sem
hinn 3. kontingkjörnl þíngmaður áleit það rett, að brúka nokkuð af
kollektasjóðnum til strandamælínga, þá mæli eg öldringls lÍ móti því,
að það hafi mátt brúka nokkuð af honum til strandamælínga, því
það rnáttí ekki verja honum öðruvísi, en samkvæmt þeim tílg.íngt,
sem hann var gefinn í. Samt skyldi eg hara geíngið inn á það, er
hann ræður þínginn til, að klifa ekki á þessu nú við st.jórnina, ef
þingmaðurinn hefði getað bent ti annan veg, og sagt oss, hvernig
ver á annan hátt getum felnglð þetta fe lít hjá stjórninni. En ef
hann ekki getnr það, þ,í vero eg ao fallast lÍ nefndaralltlð. Af ræðu
hins 6. konúngkjörna þíngmanns verð eg ao álíta, a~ hann se meir
fyrir nýjar kollektur en gamlar, og álítur það hægra at'! f,i nýtt fe
en gamalt; en eg held, at'! einginn vilji verða til, at'! skjóta saman
fe handa oss, ef a~ ver sýnum það, ao ver kunnum eigi að gæta
feingins fjár, og Litum draga tir höndum .08~ það fe, sem ver eitt
sinn hö fum eignazt.

Jón Hja7talín: Eg vero no taka til mals, af því þíngmaður-
inn úr Norður-þfngeyjarsýslu hefir misskilið mig. Mín meiníng var
sú, ilO ver með því, ao gjöra heimtíngn til tVÍ:;ýns rettar, spilltum
göðum huga annara manna til "or, svo hann ekki yrði "j() hjálpar-
bón vorri; en eg "ero ao segja það, að eg vil heldur biðja annan
mann um lán strax, en heimta af honum fyrst það, sem e~ einga
heimtíng á á, og biðja hann svo lÍ eptir um að hjálpa mer.

Guðmundur Brandsson: Eg get ei verið hinum 6. konúng-
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kjörna þíngmanni samþykkur í Því, a~ ver ekki höfum neinn rett.
því þetta kollektufé, sem mí er verið að tala um, var upphaflega
gjafafé, sem var sett inn í ríklssjóðinn, af því menn álitu hann hinn
óhultasta geymslustað þess, þetta el' því geymslufé, sem á að skil-
ast aptur, eins og annað geymslufé. Menn vita, a~ í dánarbúum og
þrotabúum er aðalreglan, að taka fyrst af þeim allt þess háttar fe,
og geingur það II undan öllum öðrum skuldum; hví skyldi þetta þá
ekki eins eiga ser stað, þar sem ríkissjóðurinn á í hlut? og get eg
ei se~, að konúngsrirskurburínn standi fyrir málinu, og ber eg gott
traust til komings og stjórnarinnar, að luin muni líta vel á mnlíð,
og sj ,í, að víð hllfum rett a~ mæla.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : l~a~ hefir opt her fyr og síðar
á alþíngum verið rætt nm þetta mál, og misjafnt verið undir það
teklð af þeim mönnum, sem hafa verið af stj6rnarinnar hálfu, og
opt verið reynt til, að verja því framgaungu, en þó verð eg að segja
það, að eg hefi aldrei heyrt þvílíkar ræður, eður þvílíkar meiníngar

koma upp hjá nokkrum þíngmannl, sem þessum 6. konúngkjörna
þíngmanni. Þa~ hefir t. a. m, einginn láti~ það fram úr ser koma,
a~ "i~ Íslendíngar hefðum eingan rétt á þessari kröfu eða þessu fe,

eður a~ fá skilagrein fyrir meðferð þess. Eg get ekki heldur skilið,
að þessi maður, sem svo er fróður, meini þetta sj álfur, þó hann
segði það. það er líka undarlegt, að hann, sem er konúngkjörinn,
skuli gjöra stjórninni þær gersaklr, að hún reiðist því, þó hún se
hógværlega beðln um hreina skilagrein fyrir gjöroum sínum, oga~
hún þess vegna muni ekki vilja hjálpa okkur, þó lífsnauðsyn krefji,
og hann skuli setja fram það dæmi upp lÍ stjórn vora, 11~ einn, sem
menn krefja Um hreina reíknínga fyrir meðferð á íjármunum sínum,

muni segja: "Þa~ má fjandinn hjálpa þessum mönnum". Þa~ mun
vaka fyrir þíngmanninum, að þessi bæn okkar se ógeðfelId stjórn-
inni, og hann veit þa(), a~ hrin getur neitað, því hún hefir valdið,
og getur haft við okkur sverðið á loptí, og sent híngað hermanna-
'vald, eins og sagt er að sumir níðleggi henni, því þannin gæti hún
sagt okkur að þegja, og tala ekki eitt orð um þetta mál, eða við
skulum hafa verra; en eg spyr: gjörir hann þá stjórnina að gó~ri
og rðttlátr! stjórn?

Petur Petursson: Er það meiníng nefndarinnar, a~ sá maður
eða þeir menn, sem af Íslands hálfu ætti atl eiga þátt í yfirskoðun
reíknínga kollektusjöðsins, eigi að gjöra það fyrir ekki neitt, eða fá
borgun fyrir þa~ af kollektusjöðnum ? Eg veit ekki, hvort stjórnin
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vill endurgjalda það, sem kann all bresta lí kollektusjöðíun, en þao
veit eg, að bæði konúngur og rfklsþíngfb eru oss jafnan vlnveitt, er
ver þurfum fjár við til einhverra nauðsynja. Eg hefi ekki sagt það,
sem þingmaður Norður-þíngeyínga bar upp II mig, al) þal) hefðí átt

að verja nokkru af kollektufðnu til strandamælínga, heldur gat eg
al) eins þess, al) konúngsiirskurður hefði al) eins leyft al) 'verja rent-
unum til þess.

AmljiJtur Ólafsson: Eg vona, al) hinn 3. konúngkjörni þíng-
maður verði meðmæltur kollektnnni, og vil eg því al) eins geta þess,
al) nefndinni fannst nú ei kominn tími til þess, al) ákveða neitt um

laun þeirra manna, er nefndir kynni að verða til ao yfirfara kollektu-
reikníngana, því ef stjórninni litist, al) setja nefnd, til al) endurskoða
kollektureikningana, þ,í mundi hún rirskurða um laun þeirra; en ef
hún tekur hinn veginn, al) leita álits þíngsins um rannsókn reikn-
ínganna, þá þarf eingra launa vil); en vegna þess að nefndin vlssi
eigi, hvort rá~il) stjórnin mundi upp taka, þá þótti henni eigi rett,
a~ ákveða neitt um það nú þegar. Eg vil þessu næst leyfa mer al)
biðja hinn 6. komingkjörna þingmann, al) lesa lagaboðið frá 1783,
er leyfir, al) mætti safna fe til styrhtar handa nauðstöddum í Skapta-
fellssýslu vegna eldgossins, og Kabinetsordre 25. október sama árs,
er leyfir, al) mætti safna fe handa þeim, sem li~il) höfðu tjón við

eldgosið ; síðan kom út komingsrirskurður 19. september 1792, og
annar 29. sept. 1797, sem tala um þetta fe sem geymslufe. Ef
hinn 6. konúngkjörni þfngmaður væri eins góður lagamabur og hann
er lækníngamabur, þá mundi hann hugsa sig um, hvort her se eing-

inn rðttur veittur þeim, sem gjöfina áttu að þiggja, og hvort þeim
ekki ætti al) gefast kostur á, al) sjá reikningana. Stjórnin hefir þó
sj álf víðurkennt þenna rétt, þvi hún hefir lagt reiknínga kollektu-
sjóðsins fram á alþingi 1798, og skyldi alþingi nú eigi hafa jafn-
mikinn rðtt ? Í þessum gamla reikníngi er sjóðurinn aðgreindur (
2 hluti, eða reikníngurinn er í tvennu lagi; það var serstakur reikn-
íngur yfir það fe, sem gefill var til Skaptafellssýslu, og serstakur
reikningur yfir það, sem gefið var Ullu landinu; þessu fylgdi og
stjórnin fram eptir. Eg ætlaði, al) hinum 6. konúngkjörna þætti
vænt um þetta nuil, þar sem hann er í nefnd þeirri, er á al) leggja
rá\) í vandræðum þeim, sem kláðlnn nú hefir steypt mönnum f, því
eg hugsaði, al) hann mundi heldur vilja halda ser "i~ hið veika strá,

sem er, en óvissa von um nýja kollektu.
Jón Hjaltalín : Mer þykir þíngmaður Borgfírðínga hugsa skríti-
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lega. Eptir hans meiningu á eg, ef eg vil biðja menn ab hjálpa
mer, fyrst ab gánga ab honum og segja honum, að eg eigi hjá hon-
um, og þegar eg nú verð að fara ofan af því, þá að biðja hann um
hjalp eða lán. Eg held, að þessi aðferð se ekkl góð, þar sem stjórn-
in hefir gefib ljósa reiknínga fyrir meir en 10 árum síðan, eins og
þínginaður Borgfirðinga getur seð, ef hann vill lesa skýríngar Bar-
denfleths í alþíngístíðlndunum 1845 (Arnljótur Ólafsson: Eg hefi
lesið þær mer til leiðinda). Eg ann löndum rnínum alls göðs, en
með þessu og öðru eins ávinnum 'ver ekkert, en gjörum að eins illt
eitt. þar sem þíngrnaður Mýramanna bar það upp á mig, að eg hefði
beðið um herlíð hingað, þá er óþarfi fyrir hann að gefa mer þenna
snert, því eg hefi aldrei beðið um herlið, en get ei að því gjört, þó
þeir, sem út leggja, se svoddan klaufar, að leggja Executiv-Jfagt út
við herlið; hann hefti sannarlega getað sparað ser þess háttar slettur,

Framsögumaður: Hinn 6. komíngkjörni þíngmaður þykir mer
dæma hart og fljótt, eins og honum er optar lagið. Hann segist
hafa kynnt ser malið , en eg heyri af ræðum hans, að hann hefir
varla litið i það; hann segir, að menn hafi heimtað, en eg vlldí ráð-
leggja honum að líta á bænarskrrlr þær, sem alþíngi hefir sent kon-
úngi, og lesa réttar, lÍður hann slettir á sleggjudómi. Skoðun hans
sem Íslendings er ekki heldur skoðun allra Íslendínga, sem munu
hafa allt aðra skoðun en þá, sem hann heldur fram, eins f þessu
sem fleiru, og efast eg UUl, að hans skoðun se rétt, en álít skoðun
annara Íslendingu rðttar]. Hinu öðru, sem hann sagði, hafa 'a~,rir
svarað, svo a~ eg þarf ekki að segja fleira.

Petur Petursson: Þíngmaður Borgfirðinga hefir dregið meira
út úr orðum mínum, en í þeim lá; eg er raunar samþykkur nefnd-
inni í þvi, a~ kollektunni hafi ei verlð að öllu leyti varið samkvæmt
tilgángi hennar, en er ósamþykkur nefndinni í þessum máta, til þess
ab fá lelðréttíngu á því, því sá vegur, að fá reikníngana endurskoð-
aða, er ei hinn rétrl, og get eg því ei fallizt á hann; en eg skyldi
vera manna fiisastur til þess, að taka vel hverjum þeim máta, er
eg sæi ab gæti leitt til þess, að fá viðrettíngu f þessu IIIáli ; en eg
álít stjórninni alveg ómögulegt, a~ gegnumskoða relkníngana betur,
en hún hefir gjört það, því það mun hafa verið gjört með allri
mögulegri nakvæmnl.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Mer sýnist hinn 3. kon-
úngkjörni þíngrnaður vera mjög ónærgætinn víð nefndina, þegar

hann finnur að þ"í hún hafi ekki Jaríb rðttau veg í þessu máli, og
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heimtar af henni, að finna annan betri, en bendir henni þó ekki ;Í

neinn slíkan veg, sem honum litist hentugrl. það ma þó geta nærri,
að nefndin muni hafa tekið alla þá vegu til greina, sem menn geta
farið f þessu máli, og valið þann, sem henni þótti beztur, Eptir mínu
áliti hefir blín og farið þann veg, sem helzt var farandi, og fyrst þíng-
manninum ekki líkar þessi vegur, þá hefði hann, að mer virðist, :ítt
að stínga upp á öðrum betri. Nefndin hefir ekki einúngis sttinglð
upp á, að fá að sj;í reikníngana, eins og þeir hafa verið samdir,
því það er ekki SYO girnilegt, og það höfum vill sea, en nefndin
hefir stringið upp á, að þingið leitist víð, að fá lit IÍr reikníngunum

þau útgjöld, sem ekki koma sjóðnum víð, og þetta er einmitt aðal-
atriðið. Þíugmaður Borgflrðínga hefir rakið nokkuð UIII uppruna
kollektunnar, að hrin var gjafasafn einstakra manna handa nauð-
stöddum mönnum á landi her, sem stjórnin tók til geymslu, þ.ingað
til þess þyrfti með; og sagði konúngur sjálfur S"O fyrir, að af sjóðn-
um skyldi gjalda 4%, þangað til feð yrði goldið út aptur til þess,
sem ætlað var ; Í nærfellt 20 ár gleymdi stjórnin ekki þessum til-
gángi; reikníngarnir voru birtir á alþíngi, og rentukarnmersrirekurcir
neita optar en einu sinni, að hafa fe þetta til annars en þess, sem
upprunalega "ar til ætlazt. En með úrskurði 28. maí 1800, sem
byggður er á uppásuingu rentukammersíns, leyfði konringur, að leig-
um kollektusjóðsins, en ekki stofninum, væri varið til strandamæl-
ínga. Ef málið hefði verið borið upp fyrir konúng með öllum þess
knngumstæðum, og honum hefði verið skýrt frá tilgángi sjöðsins, er
eg sannfærður um, að þetta hefði ekki verið leyft, heldur mundi
augnamiðs sjóðsins hafa verið gætt. Rentukammerið hefir einnig
sýnt sjálft um þessar mundir, að það þekkti vel tilg.íng sjóð" þessa,
og vissl, að honum var ekki réttilega varið, þvf það meðkennír, ao
það heíði verið gripið til þessa Ijar til strandamælínganna, af því ao
ekki ur þá annað fyrir hendi, en lofaði, ao sjóðnum skyldi verða
fell endurgoldið. það getur þess um leið, að eins og þessi sérstak-
legi sjóður Íslands hafi verið tekinn í þarfir ríkissj ó08ins, eins eigi
Ísland tiltölu til hins almenna sjóðs, þegar það þurfi með. Enda
leið og ekki á laungu, að þess þurfti, þegar stríðstíminn kom, en
það hefir lítið orðið úr. Noregi var í þessu hallæri veittur styrkur
milíómun saman úr opinberum sjöðí, en til Ítllands "eit eg ekki ann-
an styrk sendan Illll þær mundir, en skip upp ;í kostnað kollektu-
sjóðsins, sem ekki kom ao neinum notum, og einginn vissi hvað úr
varð, nema SYO se, að í þeim reíkníngí se Iólgíð það, sem stjórnin
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segist hafa tekið þann reiknínginn, sem hafi verið Íslandi meira í vil.
Meðan verið var að eyða, ekki eínúngls rentunum, heldur líka tölu-
verðu af höfuðstóll kollektusjéðsins, bæði til strandamælínganna, til
eptirlauna handa mælíngamönnum, og til útgáfu strandakortanna,

voru eingir reglulegir reikníngar samdir, og ekkert skipt ser af þeim,
fyr en eptir 1830. Hvað viðvíkur sjdkortunnm , sem búin voru til
á kostnað kollektusjéðsíns, þá skyldi menn þó hafa hugsað, að
sjóðurinn hefði verið Lítinn hafa hinn litla áhata, sem gat orðið
af sölu þeirra, en því flÍr fjarri, heldur vorn kortin öll gefin til
sjókortasafnsins í Kaupmannahöfn. Mer sýnist því, þegar allrar
þessarar meðferðar er gætt, og margra annara atriða þar að lút-
andi, vera mikið gruggugt í þessu máli, og hins vegar get eg
ekki óttast, að stjórnin muni láta oss gjalda þess lí nokkurn hátt,
þó "er höldum því fram, sem ,'er ætlum oss eiga rett til. Mín
skoðun er sú, við hvern sem eiga er, að eg vi! fyrst og fremst
eiga rett minn, en það, sem fram yfir er, tek eg með þökkum,
og' vi! gjarnan endurgjalda eptir megni. Eg vil ekki einu sinni

ætla það einstökum manni, ao hann þykki við mig, þó eg vilji verja
rett minn, og læt eg ekki sannfærast af slíkri ástæðu, því eg veit,
að stjérnín muni alls ekki vilja, ao oss se gjör drðtnir í þessu máli,
og sama leit eg ao hver sanngjarn danskur maður vill, ef hann
þekkir rnálavöxtu ; hitt er mikið satt, að það er örðugt, ao keppa
víð stjórnina og sækja fe í hendur henni, og færa allar þær sann-
anir, sem þar til þurfa. Fyrir þVÍ sýnist mer það og ekkert kapp,
heldur mjög sanngjarnt, sem nefndin fer fram á, að Íslendingar biðji
um, all flí hlutdeild í endurskoðun reiknínganna; líklega hefir hún
þ,l hugsað ser setta nefnd manna, til að rannsaka og koma ser nið-
ur á reikningum þessum, og að í þeirri nefnd yrði Danir og Íslend-
ingar. þetta vírðíst að vera sanngjarn og álitlegur vegur til að út-
kljá rnalíð. Fyrir mitt le.yti verð eg að segja það, þó eg se einginn
lagarnaður, að mer "irbist eingin stjórn geta átt rett eða löglegt vald
á, að fara með geymslufé, sem hún hefir sjálf tekið víð, ótílkvödd
og ao fornspurðum vlðkomendum, eins og annað fe í rfklssjöðnnm,
heldur áHt eg beina skyldu, að halda því við og ávaxta það ser í
lagi. þess vegna "ii eg og halda kollektusjöðnum fyrir utan alla
millumreiknínga. KolIeJ,tufeo er eins og nokk~rs konar Legat, sem
stjórnin á ekki með ao skerða, heldur er skyld til ao fara með ept-
ir tiIgángi þess; það finnst mer vera hina rðtta skoðun á eðli sjóðs-
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ins og meðferð hans. þetta virðíst mer vera abalatrlðlð í málinu,
og gjöra réttarkröfuna frá vorri hlið óyggjandi.

Forseti: Fyrst að ekki taka fleiri til máls, álít eg undirbtin-
íngsumræbu þessa máls lokið, og kemur þ:i samkvæmt dagskránni
rnalíð nm útbýtíngu alpíngistíðindanna til undlrbriníngsumræðu, og,
ef til vill, samkvæmt upp.ístúngu nefndarinnar til atkvæbagreiðslu.

Var nefndarálítið síðan afhent framsögumanni, fulltrúa Gull-

bríngusýslu, er las það npp með leyfi forseta svo latandí :

"Alþíngi hefir kosið oss, er ritum her undir nöfn vor, í nefnd,
til þess að íhuga og segja álit vort um uppá-tringu þíngmannsíns
úr Gullbríngusýslu, sem er þess efnis, að alþíngi hlutist til, a'ð ser-
hver hreppur í landinu fái að gjöí' eitt exemplar af öllum þeim al-

þíngistí'ðindum, sem prentuð hafa verið og prentuð verða á yfirstand-
andi ári.

Eptir ~'ð ver nákvæmlega höfum íhugað nefnda upptistúngu, verð-
ur álit vort um malíð á þessa lelð :

Ver getum eigi annað en talið það mikinn sk a't:a, bæði fyrir þjó'ð
vora og álit alþingis, að þíngtíðlndtn koma svo Iítið og misjafnt fyrir
almenníngssjónir; ver álítnm nú reyndar, a'ð ef samgaungur væri
tíðari í landinu og útsendingar bóka ekki svo fjarska-mildum erfib-
leikum bundnar, mundi alþfngístíðíndín, sem eru seld við gjafverðí,

geta geingíb "el út; en þegar menn gæta að því, að alþíngistíðlnd-
in eru eitthvað 60 arkir að stærð, lelðír þa'ð af sjálfu ser, a'ð þau
eru svo þúng í flutningum í samanburði vib vero þeirra, einn ríkls-
dal, að það kyrkír alla sölu þeirra, og það einkum, þegar sölunni
hefir verið hagað eins og híngað til, að ritsölumaður hefir átt að á-
byrgjast allt híð ritsenda af upplaginu, og því ekki getað sent neitt
af tfðíndunum lít upp á övi-su, eins og gjört er með allar aðrar
sölubækur, heldur eínringls láti'ð það af hendi, er pantað hefir verið
hjá honum. Af þessu hefir mí leitt, eins og nærri má geta, að svo
a'ð kalla ekkert hefir selzt, nema þa'ð Iítlð, sem einstakir alþtngismenn
hafa pantað og feingi'ð sent til sín með póstum og öðrum ferðum
með mildum tilkostnabi og fyrirhöfn, og að þetta litla hefir strjalazt
um landið mjög ójafnlega, og það svo, að í sumar sýslur hafa þau
aldrei komið með skilum.

Þegar "er nú á 'hinn bóginn gætuni þess, hve mikið almennt
útbreidd þekkíng til laganna styrkir og eykur fjörugt þjó'ðlíf, og gjörir
mönnum hægra fyrir a'ð fylgja lögunum, eins og líka er viðurkennt
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af stjórninni, er annast um, að öll íslenzk lagaboð se send í hvern
hrepp á landinu, til að geymast þar með öðrum hreppsskjölum, get-
um ver eigi annað en áliti'ð þa'ð mjög nauðsynlegt, að alþfnglstfblnd-
unum, sem hafa inni að halda allan grundvöll og ástæður fyrir hinni

nýjari lagasetníng, se einnig safnað saman og geymd við hreppnna,
og verður það því nauðsynlegra, að greiða veg fyrir þessari iit-
brelöslu þíngtí'ðindanna, sem þau annars breiðast út SYO misjafnt

og óreglulega, að eingin von er til þess, a'ð slíkt fyrirkomulag verði
mönnum að jöfnum notum, eins og sú tilhögun, sem her er sningið
upp á. A'ð mikill hluti alþíuglstíðíndanna, sem þó var 1855 fært nið-
ur fl',i 1000 expl. í 600, liggur her ár fr,i ári gagnslaus í Reykjavík,
mælir líka mjög svo fram með þrí, a'ð einhver SIÍ ráðstöfun se gjörð
fyrir þeim, a'ð þau geti orðið landsmönnum til meiri nota, og þegar
þess er gætt, að hrepparnir li öllu landinu eru ekki fleiri en 169,
sest það ljóst af reynslu fyrirfarandi ára, a'ð nóg verður samt eptir,
þegar að ekki hefir af næstu þíngtíðindnm selzt meira en 180 expl.,

því með sama upplagi og sömu sölu yrði þó fyrirliggjandi til bnik-
unar á seinni þíngum 250 alþtnglstíðíndl.

þó að nefndinni hefðl þótt það mjög æskilegt, að hrepparnir
bef'ði getað feingi'ð hver sín tí'ðindi kostnaðarlaust, hefir hún þó ekki
getað fundið nein hentug ráð til, að koma því til leiðar, og því ekki
getað tekið hinar Ýlllislegu upp.ístúngur, sem komu fram í ræðum
þíngmanna í þá stefnu, til gr~ina. Nefndin ætlar líka, að lands-
mönnum skiljist það vel, hver nauðsyn er, að þessi ráðstöfun fái
framgríng, og að hreppstjórar í hverjum hreppi mnni fúsir á, að
nálgast á hreppsins kostnað alþíngietíðindin, þegar þeir f,í þau gef-

ins.
Af framanskrlfuðum ástæðum viljum ver raða alþíngi til, að

gjöra þá ákvörðum
1. að allir hreppar á Íslandi fái að gjöf, hver hreppur 1

expl; af öllum þeim þíngtíðindum, sem út hafa komið,
síðan alþíngi hófst 1845, og sömuleiðis þau þíngtíðindi,
er her eptir út koma.

2. að hver hreppur eigi á sinn kostnað að nálgast þíngtíð-
indin; og skulu h1'eppsfjórar geyma þau vandlega með
öðrum skjölum, er hrepparnir eiga.

Reykjavík 20. júlí 185!l.

Guðmundur Brandsson, Ásgeir Einarsion. Sveinn Skúlason((.
forma'óur og framsöguma'óur.
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Fmmsögttrnaður (Guðmundur Brandsson): Eg ætla ekki að
leingja þíngræðumar með því, að tala meir um þetta mál; þess mun
ei heldur þörf, þar mikið var rætt um þa'/) vi'/) ínngangsumræðuna,
og vona eg, að þíngmenn taki nú vel í malíð, eins og þá.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Mer finnst fyrra atriðið
í uppástringu nefndarinnar, a'/) gefa 1 expl, af alþíngístíðíndunum til
hv ers hrepps, vel til fallið, en mco hitt atriðið er eg í vandræðum,
þvi mer finnst það vera hefndargjöf, ef hver hreppur á a'/) nálgast
alþíngistíðindin í Reykjavík ; flutníngurinn verður hverjum hrepp
miklu dýrari en tíðindin sj ,íIf, og væri því nauðsyn, a'/) hver hrepp-
ur þyrfti að eins að nálgast þau frá einum stað í hverri sýslu; en
þ,i er spursnuillð, hvernig eigi að koma þeim þangað, og veit eg
ekki, hvernig það yrðí gjört hagkvæmlega. Eg se reyndar, að það
er ekki ókljúfaudi fyrir mig, að koma þíngtfðlndunum til Ísafjarðar-
sýslu, en aðrir kunna a\') eiga örðugra með, að koma þeim í sin
kjördæmi en eg, og því held eg, að það verði nauðsynlegt, að ann-
aðhvort þíngíð eða embættismenn annist flutníng alþíngistíbindanna
í hverja sýslu.

Framsögumaður : Þetta var það atriði, sem nefndin var í
mestum vafa um og mestum vandræðum ; því ýmsar upprísningur
komu fram um það, en henni leizt ekki á neina af þeim. Menn
höfðu stúnglð upp á, ab senda þau fyrst til Kaupmannahafnar, og
þaðan til ýmissa kaupstaða, en það getur ei skeð án mikils kostn-
aðar, og iilelt nefndin, a'/) hann gæti orðið allt að 200 rdd., og hver
átti að borga þann kostnað ? Nefndin þorði ei að stínga upp á, að
hann væri borgaður af alþíngiskostnaðinum, því hún áleit, að alþíngi
þyrfti a'b senda Ulll það bænarskrá til komings, .í'/)ur en endi-
leg ,íhör'bnn yrðl tekin um þetta, og let hrin ser þá nægja að þessu
sinni, að hverjum hreppi væri gefinn kostur á, að fá þíngtí'Cindin,
og er með því að minni hyggju eingu spillt, og sýnist mer það ekki
vera nein hefndargjöf ; því ef landsmenn hafa nokkurn áhuga á, að
eignast þíngtíðindín, þá lllunu án efa á næsta þíngi koma bænar-
skrár, sem kunna að stínga upp á hentugum máta til þess, a'b koma
þíngtí'bindunum í hvern hrepp.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Mer sýnist ó,•.Iðkunnan-
legt, að skylda hvern hrepp til þess, a'b taka á móti 1 expl, af tíð-
índunum, og sýnist mer því betra að segja svo, a'/) hver hreppur
megi fá 1 expI. þessi tilhögun á víst að vera hvöt fyrir landsmenn
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til þess, að kynna ser alþínglstíbíndín, og til þess að koma þeim Í

hendur þeirra, sem "ilja lesa þau.
H. Kr. Friðriksson: Eg var bæðí og er mótfallinn þessari

uppastúngu, sem ekki er tiI neins gagns, því að kostnaðurlnn víð
útsendingu títindanna er meiri en verbið á þeim, og er auðséð, að
líti'6 er þá unnið, þó hreppunum verði gefin tíðíndín. Hvort sem
áhuginn er mikill eba Iítill, þá held eg, að fjarlægar sýslur ekki vilji
vinna það til að eiga tíðindin, að kosta upp á flutníng þeirra, og
vil eg því stínga upp á því, að menn láti þetta mál bíða, þangað
til búið er að koma fyrir póstgaungunum Í landinu, því þá kunna
menn betur a'6 sjá, hvernig greiða megi fyrir flutníngnum. Auk kostn-
aðarins við útflutnínginn til héraða, sem talað hefir verlð um, þá
held eg, að þíngmenn hafi gleymt einu atriði, og það er það, að
einhver verður að útbýta tíðíndunum her í Reykjavík, og getur eing-
inn ætlazt til, að nokkur vilji gjöra það fyrir ekki neitt, að afhenda
þau og búa um þau, er þau verða sótt eða send, og ekki heldur
geyma 169 expl. fyrir ekki neitt. þetta er þVÍ nýr kostnaður, sem
eg vil biðja menn að gæta að. Auk þessa vil eg geta þess, að það
mun naumast vera SYO mikið til af fyrstu árunum, að hver hreppur
á landinu geti Ieinglð eitt exemplar.

Framsögumaður : þetta er ekki nýr kostnaður, því ef einginn
nálgast tíðindin, og uppasningan verður að eingu liði, þá er eing-
inn kostnaður, svo að þetta er ösamkvænmí hjá þíngmanni Reykja-
víkurbæjar, og þó menn gefi hverjum hreppi leyfi til þess, að nálg-
ast þíngtíðíndin, held eg, að eingu se spillt; en víðvíkjandí því, a'b
póstgaungumáli'b verði útkljáð, þá kann að vera, að þýngist alþíngis-
tí'ðfndabagginn þánga'ð til, þegar á að senda með þeim nýju pöstum
öll þau alþfngistíöíndí, sem þá verða komin út. þíngma'6ur Í~fir'ð-
inga og þingmaður Reykjavíkurbæjar hafa báðir fundið að uppá-
stúngu þessari, einkum seinna atriði hennar, en sinn með hverju móti,
því annar "ill, að rnalíð komist á fram, en hinn aptur á bak; ann-
ars er það misskilníngur að ætla, að nefndin hafi viljað skylda hvern
hrepp til, að sækja tíðindin II sinn kostnað , hvort hann vildi eiga
þau eða ekki; hitt var meíníngln a'6 þeir, sem vildi eignast þau að
gjöf, eins og nefndin hafði sninglð upp á, yrði að nálgast þau á
sinn kostnað, Eg skyldi nú taka til þakka, ef einhver vildi stínga
upp á einhverjum góðum ráðum til þess, að koma tíðlndunum í hvern
hrepp, án þess a~ leggja þann kostnað, sem af þVÍ flýtur, saman víð
alþíngiskostna'ðinn; þvi eg ál1t, ab alþingi hafi ekkert vald til þess.
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Peltw Petursson : Eg vil leyfa mer, að gjora breytfngaratkvæði
vlö 2. tölulið, þar það eptir því, sem þar stendur, lítur lít, eins og
þa~ se gjört hverjum hrepp að skyldu, a~ eiga tíðindin, í þá átt,
aD hver hreppur, sem "ill eiga þíngtíðlndin , megi nálgast þau í
Reykjavík á sinn kostnað. Eins og þingmaður Reykjavíkurbæjar gat
um, virðist mer sj.ilfsagt, aD ritsölumnður fái þóknun fyrir umbúðir

og afhendíngu tíðindanna.
F1'Ctmsögumaður: Eg verð að taka það upp aptur, a'l> það er

mlsskilníngur greinarinnar, a'ð það se gjört hrepp unum a'ð skyldu, ao
eiga þíngtíðlndin ; meiníng hennar er sú, eins og eg sagðl aðan, a'ð
hreppar fái þau a~ gjöf, og eigi svo a'ð nálgast þau :i sinn kostnað,
ef þeir vilja eiga þau. Vibvíkjandl því, sem þínginaður Reykjavík-
urbæjar gat um, að útsölurnabur þfugtlðlndanna ei gæti afhent þau
fyrir ekki neitt, þá var það einnig meiníng nefndarinnar, en henni
þótti munur lí 2/1%, eins og útsölumaðurlnn hefir áður íeinglb, e~a

einhverri minni þóknun.
Jón Hjaltalín: Nú virðist ao ætli að verða vandræði úr flestu.

Ætli ao mætti þó ekki fá einhvern bókasölumann til þess, aD koma
þeim á einhverja eina höfn í hverri sýslu? svo miklð er sent af öbr-
um bókum út um landlð, ao mer þykir undarlegt, ef þíngtíNndin
ekki skyldi geta komizt eins út um það, eins og aðrar bækur, Ætli
ao mætti ekki fella burtu 2. atrlðíð, og Lita þann, sem útsöluna

hefir lí hendi, annast að koma þeim út, eins og honum þykir hent-

ugast?
Stefán Eiríksson: Eg held það ætli að verða nokkurs konar

harrnabrauð fyrir hreppana þessi tíðindl ; en ef þíngið ályktar, að
hrepparnir fái þessa náðargjöf, þá vll eg að eins geta þess, ao eg
hefi hugsað mer sem svo, að koma þíngtíðlndunum þannig í Austur-
Skaptafellssýslu, að þau fyrst yrOi send til Hafnar, og þaðan :í Djúpa-
vog, þá mundi flutníngur þeirra ekki verða svo tilfinnanlegur fyrir
Austur-Skaptafellssýslu, og sama mundi verba ofan á víðar í kríng
um landið, ef flutníngnum væri hagað á þessa leið, sem eg nú hefi
bent til.

H. Kl'. Friðriksson: Eg er hræddur um, að það se ekki svo
gott, að fá útsölumann, Því ;iri~ 1857 vildi einginn vera það, og
tókst eg það þá á hendur fyrir bón forseta og hins helðraða með-
nefndarmanns míns; en eg tek eigi að mer útsöluna aptur. Mer
sýnist því, ao menn ætti fyrst ao vita, hvaða útsölumann menn geta
Ieínglð, og með hvaða kjörum. Eg S6 ekki heldur neina ástæ'6u
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fyrir því, hvers vegna hreppstjórar eiga heldur a~ fá þíngtíðíndín
gefins, en aðrir embættismenn, og vil eg stínga upp á því, að allir
sýslumenn, land fógeti, amtmenn, stiptamtmabur og biskup fái líka 1
expl, gefins, og vil eg taka mer um það breytíngaratkvæði.

Indriði Gíslason: Þa~ er kvartað yfir því, hversu örðugt se
a~ nálgast þíngtfðindln, og það kann nú satt a~ vera ; það hefði
verlð lítill vegur, og heldur tilvinnandl, hefði hver hreppur fcingib
2 exemplör, a~ þá hefði verlð gjörandi ser fer~ eptir þeim; þó læt
eg nú þetta. allt saman vera, en níburlagsatrlðí annarar greinar, það
spillir lillum kostunum, þegar a~ sagt er, að þau skuli geymast "and-
lega \'i~ hreppsskjölin. Þa~ má þó nærri geta, að eitt exemplar í
heilan hrepp getur eigi korníð fyrir margra augu, ef það á að geym-
ast vandlega hjá hreppstjóranum; eða halda menn, a~ hreppsbúar
yrbi víljuglr á, a~ leggja saman, til að nálgast tíðindin einúngis til
þess, a~ þau se læst niður hjá hreppstjóranum, Því það kalla eg ab
geyma vandlega. Eg áskil mer því breytíngaratkvæðí í þá stefnu,

a~ hreppstjórar sjái um, að sem flestir fái og sem haganlegast f
hreppnum að lesa tfbíndín, þetta mikla offur,

Frarnsögurnaður: Eg held a~ menn geti geymt tíblndin vand-
lega, án þess a~ læsa þau niður, og þykir mer þetta merkileg ráng-
færsla af þíngmanninum úr Dalasýslu. Eg held, a~ það se skylda
hreppstjóra, að geyma hreppsbæk~rnar "el, og eru þær þó opt l,in-
aðar út um hreppinn. brúkabar á fundum, við uppskrlptír í biium,
auctíónir og jarbaiittektlr, og ber ekki á ö~,J'u, en a~ þær endist fyrir
því líkt og aðrar bækur. Hverjum þíngmanni er nú heimilt að taka
þau breytíngaratkvæbi, sem hann vill, og líka um það, a~ hrepp-
stjórar megi brenna þíngtí'ðindin, ef þeim finnst þa~ eiga betur víð,
en að þau se vandlega geymd með öðrum hreppsskjölum , eins og

nefndin hefir stúngi~ upp á.
Arnljótur 6lafsson: Eg held, a~ þíngmenn se farnir a~ gjöra

gaman a~ þessari gjöf alþfnglstfðíndanna, Um uppástúngurnar sjálf-
ar vil eg geta þess, a~ mesti munur er á því, að nálgast þau þíng-
tíblndl, sem koma út framvegis, eða ön þau, sem komin eru út, og
af því eg álít það alveg ómögulegt fyrir hreppana. a~ nálgast hin
útkomnu tíðindi, þá vil eg taka mer það breytíngaratkvæðí víð 2.
grein, a~ þíngíð feli forseta sínum á hendur, að annast útsendíngu
þeirra alþfugistfbinda, sem út ern komin, út um landíð, Menn víta,
a'ð svo er samgaungum vorum varíb, að kostnaðarminnst verður, að
senda þfngtíðlndln fyrst til Hafnar, og þaðan á hafnir í sýslu hverri.
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Nú verður og kostnaðarminnst, að koma þfngtíðindunnm, ef einn
maður feingist til þess, að sjá um útflutnínginn, til allra hreppa, og
yrði það miklu kostnnðarmlnna, ef alþíngi sæi um þetta, en ef hver
hreppur ætti al'l annast sinn hlut af þmgtíðlndunum; sýnist mer þá,
að menn eigi að hafa það r.ið, sem gj1;rir útbýtíngnna kostnaðar-
minnsta; úr því landsmenn, sem borga alþfnglskostnnblnn , yrðl að
borga þenna iitflutníngskostnað, hvort sem er, þá finnst mer réttast,
að hann se tekinn af öðrum alþ íngtskostnaðí. Ekki get eg se'ð, að

menn þurfi að fara með þetta út fyrir pollinn, því þetta hlýtur eins
að vera á þíngsins valdi, eins og annar srnavegls-kostnaður við þíngið.
En þar sem mn það er ao ræða, In-ern útflutníngsmann þíngíb helzt

ætti að fá ser, þá er það mitt álit, að hinn háttvirti forseti se bezt
til þess fallinn, ef hann fæst tilao taka það að ser, þar bæði er
hann manna vanastur slíkum útsendíngum og réttkjörnastur til þess
af þíngsins hálfu.

Sveinn Skúlason: Eg var einn í þessari nefnd, og var eg sann-
færour um, a'ð það væri þarflegt, al'l alþíngistítindin væri í hverjum
hrepp, þó að eg segði það þegar við ínngringsnmræðuna, að eg áliti
nppnstúnguna ónóga, þegar hrepparnir geta ekki feingið þau send til sín
kostnaðarlaust ; en nefndin gat ei rá'ðiú til þess, að flutníngur al-
þíngistíOindanna í hreppana væri tekinn af alþingískostnabinum, af
því að nefndin gat ei se\'), al'l reikníngurinn, um þess konar kostnað
yrði sanngjarn. Nefndinni þótt! það aðgeíngilegast, að fá sem mest
af þíngtíðíndunm flutt met seglskipum til Hafnar, en þá sá nefndin það,
að hrepparnir þyrfti bæði ab borga þeim, sem gjörði þfngtíðíndln úr garði

í Reykjavík, þeim, sem tæki við þeim í Höfn og annaðist þau þar,
og eins þeim, sem tæki við þeim á kaupstöðunum, fyrir fyrirhöfn
sína, og þetta voru þau vandræði, sem felldi þessa uppástúngu.
þat er líka mlsskilníngur á orðinu "eigi", at hrepparnir se skyldir til
þess, að eiga þíngtíúindin; þnð lýtur a'ð eins til þess, að hrepparnir
se skyldir að annast nálgunina. A'ð öðru leyti skal eg fallast á
In' erja þá nppastúngu, sem getur kornið því til leiðar, a~ hrepparnir
W þfngtfðíndín gefins.

Benedikt Þ6rðarson: .Af öllu má oímikið gjöra, og svo virðlst
mer at! þíngmenn gjöri her í tölum sínum viðvíkjandi vandræðum þeim,
at hrepparnir geti felngíð alþínglstíðindin heim til sín. Eg held
vandræðin se hvorki eins mikil, ne eins almenn, og Iátio er. Héðan
í flestar sýslumar í suðurumdærninn er þó ekki Ieíðín laung, og
flutníngur tíðindanna í þær sýslur ekki kostnaðarsarnur, væri honum
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skynsamlega hagab ; í allt vesturumdæmið er líka vinnandl verk al)
senda tfðíndín ; héðan eru margar ferðir, og það sklpaferblr, upp á
Mýrar og í Borgarfjörð ; kaupsldp sigla héðan á hverju vori til verzl-
unar á öllum höfnum kríng um alla Vestfirði, og er það auðvelt, al)
senda mel) þeim tíðindin í hverja sýslu, "reri að eins einhver her Í
Reykjavík, sem hirti um það, Hval) Barðastrandarsýslu snertir, þá
gæti eg her tekil) víð tíðíndunum þangað, og beðið einhvern a\)
geyma þau í vetur, og senda að vori á Stykkishólm eða Flatey;
mundi þau IÍr þVÍ auðveldlega komast í hreppana,og þó það verði
ekki fyr en að ári, er betra seint en aldrei. Þa~ er einúngis norð-
UI'- og austur-umdæmib, sem erfiðast á her aðstöðu, og helzt er um
a~ ræða, en einnig þangað er ekki örvænt um a~ vegir greiðíst með
tímanum.

Um geymslu tíðindanna í hreppunum held eg verði a'b fara eptir
hentugleikum; en því ab eins verla not að þeim, a~ menn fái al) lesa
þau, en það fá þeir ekki, ef þau eiga að sofa émakslaust á skrínu-
botnum hreppstjóranna.

6lafur Jónsson: Hel' eru 2 atríðl umtalsefni, 1, a'b allir hrepp-
nr fái 1 expl. af þíngtfðíndunurn gefins, og geingur það yfir mig, að
nokkur skuli hafa á móti þessu atriði. Eru þa~ ekki landsmenn
sjálfir, sem kosti þínglð ? og hvað er þá sanngjarnara, en að lands-
'menn fái sitt expI. i hvern hrepp ókeypis? Eg kann betur víð, a~ orða
það svo, því her er ekki nm nokkra gjöf a~ tala. Hitt atrlðib, um útsend-
ingu tfðindanna, er vandasamara. því mer þykir það isjárvert, ab leggja
þann kostnað á alþíngiskostnaðlnn, af því eg vil ekki auka hann
með þessu, og eg get ekki se~, að þínglð hafi nokkurn rett til þess,
a'b auka þíngkostnaðlnn vegna einstakra hreppa eða sýslna, sem
fjarlægastir eru, og mer sýnist næstu sýslurnar með reltu geti haft á
móti því, al) bera þenna kostnað a~ jöfnu með hinum fjarlægari
sýslum. Mer sýnist því ei annað vera réttara, en að samþykkja
fyrstu greinina, al) hver hreppur fái ókeypis 1 expl., og sömuleiðis
2. gr. með breytíngu hins 3. konúngkjörna þíngmanns.

Stefán Jónsson: Eg get ekki fallizt á meiníngu þíngrnanns
Hrinvetnínga, því það er mjög örl)ngt fyrir sumar syslurnar, al)
þiggja þessa gjöf, þar sem sumar eiga mjög hægt með það, og
Reykjavíkurbúar ekki þurfa annað en að fara i næsta lUIS, til þess
að fá þíngtfbindín, og se eg ekki, a'b nein sýsla geti mótmælt þ,. í,
a'b þessi kostnaður se tekinn af alþfngiskostnaðlnum af þeirri ristæðu,
ao hún er nær Reykjavík en hin, því alþíngiskostnaðurlnn er meiri fyrir
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sumar sýslur en sumar, vegna þess aa þa'ð er örbugra og kostnaðar-
meira fyrir suma þíngmenn að komast híngað en fyrir suma; þíng-
kostnaðurinn verbur eðlilega mestur fyrir þá þíngmenn, sem eru tir
fjarlægustu sýslunum, og þá, sem eiga heimili utanlands ; þenna
kostnað borga allar sýslur jafnt, eptir sem efni þeirra standa, og
sýnist mer, að þær eins af sömu rístæf u eigi ao [öfuu að borga
kostnabinn við flutníng tíbíndanna ; það yrði annars ekki lítill örðug-
leiki fyrir hreppana, að nri þessum litla böggli til sín; eg set, aa
se 10 hreppar í sýslu, og eru það þá 80 þykkar bækur, sem sú
sýsla ætti að borga flutnínginn lí; mer er tYÍdýnt, að hrepparnir vilji
vinna það til, að sækja þíngtfbindln upp á sinn eiginn kostnað, og
eg álít, ef það er löglegt, þá se rettast, að flutníngskostnaðutinn se
tekinn af alþínglskostnaðinum.

Ólafur Jónsson: Af því alþíngi ekki hefir löggjafarvald, þá
álít eg, að það hafi ekki vald til þess, að auka kostnað alþíngis með
þessu, og einstakar sýslur mundi líka geta mótmælt því.

Stefán Jónsson: Eg óskað! að eins, að það verði SYQ, ef það
er löglegt, en annars ekki.

Arnlj ótur Ólafsson: þao er einginn efi á því, a'6 alþíngi get-
ur rúoi'C því, að auka ulþtngískostnaöínn um svo sem 200 rd., eins
og það hefir gctað r.íbíð, hvort prenta skyldi þíngtíOindin, og svo hve
mörg expl. jafnan skuli prenta. En l.íngar ræður um útflutníng þíng-
tíðindanna kosta meir en útflutníngurinn sjálfur, og skal eg því eigi
leingja þær. Annara nr það meiníng mín, ao vlðaukaatkvæði mitt
kæmi í staðinn fyrir 2. grein, og vona eg, að þínginenn sj.il, a'ð
hrepparnir geta mco þeim hætti Ieínglð þíngtíOindin á hinn kostn-
aðarminnsta hátt.

Framsögumaðul': Þíngmaour Eyflrðínga gat þess, a'b þa'6 væri
ójöfuuður, að hinir fjarlægari hreppar skyldi borga meir undir þíng-
tíðindin en hinir, en eg get ekki skilið það, aa það se tilfellið, þVÍ
mer finnst það ekki ðsanngjarnara, en ao hinir einstöku, sem kaupa
þíngtíbíndln, og eiga heima í fjarlægum sýslum, borgi meira en þeir,
sem kaupa þau úr nærsveitunum, og víst er lettara fyrir heilan hrepp,
að kosta flutníng tíðindanna, heldur en fyrir hvern einstakan mann;
og þó alþíngísmennirnir se dýrari úr hinum fjarlægari sýslum, þá er
það eingin ástæba með, heldur á móti sjálfum honum, því þess meiri
astæða væri til ó.ínægju fyrir þær sýslurnar, sem næstar eru, yfir
lní, ao eiga a'6 borga þetta líka a'b jöfnu. Þyldr mer varúðarvert.
ao fara fram á þann aukakostnað, sem nú el' verið að tala um; það
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getur komið fyrir seinna, en nú er eingin bænarskrá komin þar um,
og er ekki víst, hvað miklar þakkir a~ þíngi'b feingi hjá þjéðlnní,
ef það sleingdi nú þegar þessum kostnabí upp á hana a'b henni öld-
úngis fornspurðrí,

Stefán Jónsson: Eg get ekki se~, að eg hafi farið villt, því
þa~ var grundvallarastæðan, sem' eg talaði um. þa'b sem einstakir
menn gjöra, það gjöra þeir af fÚSU111vilja, og það kemur eingum
öbrum víð ; en mer sýnist það vera meiri jöfnuður Í þVÍ, a'b kostn-
aðurinn vi~ útflutníng tí~il\danna um landið komi niður jafnt :i allt
landið, að því leyti sem snertir þau tí~indi til hreppanna. sem hér
er umtalsefni.

Magnús Andresson: A'b hrepparnir borgi flutníng þíngtíðínd-

anna lízt mer ekki á, svo að annaðhvort er, að yfirgefa allt saman,
eða að láta borga flutnínginn af alþíngískostnaðínnm, og fellur mer
bezt víð uppástúngu þíngnranns Borgfirðínga ; en hvort það er lög-

legt eður ei, a~ bæta því við hinn kostnaðinn, um það skal eg ekk-
ert segja. En miklir örðugleikar eru á flutníngnum, og getur það
jafnvel or~i~ erfitt, að flytja tí'bindin til Árnessýslu, þ6 hún se ekki
mjög lángt í burtu. En hvað því vlðvíkur, að hinar nálægari sýsl-
ur muni mótmæla þVÍ, a'b borga þenna kostnað, þá sýnist mer þær
eins geta tekið jafnan þátt í þessum kosmabarmlsmun, eins og hin-
um. Ef þess vegna þfnglð fellst á þetta mál, verður alþíngi ab
annast flutníngínn, og fela forseta sínum hann á hendur.

Framsögumaður: Eg þarf ekki að tala nm tilgánginn, sem
uppristringan með fyrsta var bygg~ á, og nefndaralitíð sí'ban, þar á'b-
ur er briíð að segja, hver hann er, enda ætla eg hann liggi ljós fyrir
hverjum einum, sem vill líta rétt á m1ÍIi~. Þíngmenn eru nú sjálf-
rábir um það, hvað þeir vilja fella eða a~hyllast, en eg vil bi'bja
þá vel a'b athuga það, hvort þeir vinni nokkuð með þvi, a'b ónýta
það, sem þeir þó sjálfir hafa víðurkennt a~ væri nauðsynlegt, og sem
ekkert er til hindrunar, nema flut.níngurinn, sem verið er að tala um.

H. Kr. Friðrihsson: Eg get ekki verið samþykkur þíngmanni
Borgfirðinga, því mer sýnist það vera efamál, hvort þíngi'b hefir vald
til þess, að akveða nokkuð um þetta; því það er aðgætandí, að þetta
er nýr kostnaður évlbkomandí þínghaldinu, og ekkert skyldur þVÍ, og
mundi hinn hæstvirti konúngsfulltrúi bezt geta skýrt frá því, hvort
ekki er svo.

Konúngsfulltrúi: Mitt álit er það, að þíngi'b hafi ekki leyfi til,
að leggja á landið neinn þann kostnað, sem leíðir af útsendíngu al-
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þfngístfðlndannn um landíð ; og geti þínglð eingin úrræði fundið, aú
senda tíllindin ut um landið án þvflíks kostnaðar, þá verour það að
senda konungi um það bænarskrá.

Petur Petursson: Breytíngaratkvæðí mitt víðvíkur að eins orða-

mun, og skal eg ekki tala meir um það ; en mer þykir það athuga-
vert, að ekki er til tekið af [ramsiiqumanni, hvaðan þenna kostnað
vi'ð flutninginn skuli greiða, því hann vill ekki, að neinn nýr kostn-
aður skuli- leggjast á alþíngiskostna'ðinn; en verbí uppástringu nefnd-

arinnar framgeingt, þá se eg það fyrir, að hrepparnir muni kornast
í vandræði með flutnínginn, þvfekkí mundi hreppstjórar þora að
borga hann úr sveitarsjóðnum án sýslumanna og amtmanns leyfis.
Eg ætla því, að það mundi verða ofan á, að bænarskrár um þetta
efni. kæmi til þingsins, og þ,i er fyrst tími fyrir þfngíð, að senda
konúngi vorum bænarskrá um þetta efni; en nu sýnist mer nefndin
hafa einmitt valið hinn riHta veg, sem bænarskrárnar gáfu tilefni til.

Jón' Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Mer sýnist næst, að sam-
þykkja fyrstu grein, en fella aðra grein, því eg efast um, að alþíngi
hafi vald til þess, að bæta slíkum kostnaði, sem kynni nema allt að
200 rd, fyrir flutníng tíðindanna víð alþíngiskostna'ðinn. þao getur

líka vel verið, að hreppunum se eingin þénusta í því, að þfnglb
annist flutninginn, ef þeir ekki skyldi vilja eiga þau, og þá sýnist
mer óþarfi, að senda þeim hreppum þau á þingsins kostnað, En
eg hefi hugsað mer það svo, að hver sá hreppur, sem, eptir að hann
hefir feíngið að vita, að honum gefist kostur á, að fá tíðindin, vill
eiga þau, hefði einhverja framkróka til þess, að nálgast þau, annað-
hvort með styrk þingmanns síns, eða á annan hatt, og þá hafa menn
með þessu gjört þeim þægð, sem þægð vilja þiggja. En það kann
nú þar ao aukí vel a'O vera, að hreppstjórarnir se ekki allir færir
um, að geyma þíngtí'ðindin svo, að þau ei skemmist, og væri því
nui ske bezt, að hreppurinn reOi því sjálfur, hvernig hann færi með
tí'ðindi sín, og yrðí eingin regla sett í þessu efni.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg get ekki annað ímyndað
mer, en ao allir hreppstjórar muni geyma þíngtíðindin svo vandlega,
að ekki se þörf á, að ákveða vissa reglu í þessu skyni; en hitt tel
eg víst, að ef þínglð aðhyllist upprisuinguna undir tölulið 2., þ,í mí-
ist ekki tilgángnrinn með tölulið 1.; því sú mun verða raunin á,
ar; fáir af þeim hreppum, sem fjærstir eru, munu vilja vinna til, að
nálgast þíngtíðlndln hððan ur Reykjavík á eiginn kostnað, þao ligg-

ur líka í augum uppi, að það yrðí mikið óhægra og kostnaðarsam-
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ara fyrir hvern hrepp, að nálgast svona tíðindin með ferðamönnum,
eptir sem tækifæri gefst, heldur en ef þau yrði send í einum bagga
fyrir hverja sýslu á einhvern nkveöínn stað, Eg ætla mer því ao
hallast að atkvæði þíngmanns BorgfirOínga, því mer finnst það mega
heita sanngjörn krafa, að allir hreppar á landinn eigi jafnhægt með
a'ð nálgast þessi svo kölluðu gjafatíbíndl.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þá verður að fá Sam-
þykki kornings til þess, a'ð fii þenna kostnað goldinn af alþingis-
kostnaðinum.

Arnljótur Olafsson: Eg get eigi skilið það, að þetta se meira,
en þegar alþíngi ræður því, hve mörg exempI. skuli prenta af þíng-
tíðlndunum, og mun einhver annar kostnaður hafa verið alþíngi ó-
skyldari en þessi er, og þó mun hinn háttvirti 7wnúngsfulltrtli eigi
hafa verið honum svo mótfallinn. Eg get eigi skilið, hvernig al-
þíngi skoðar vald sitt, er það álítur, að það megi gefa nlþíngtstfð-
indin, en ser se ekki unnt, að koma gjMinni til þeirra, sem eiga að
f<í hana. Eg get ei annaoskilio, en aoþíngio hafi ekki vald til,
ao gefa þíngti'ðindin, ef það fí ekki ráo lÍ, að verja einum sklldíng til
fllltriíllgs þeirra. En ro egá ao fallast ii 1. atri'Oi'b, þá vil 'e'g líka
hafa vissu fyrir því, ao gjöfin verði a'ð notum, og eg get ekki fall-
ið frá því, a'ð breytíngaratkvæbí mitt taki fram þann einasta máta,
sem er til, til þess a'ð þmgíð ekki gefi hefndargjöf.

Konúngsfulltrúi: Eg skal gjöra þá athugasemd með tilliti til
þess, er hinn heiðraði þingmaður Borgfir'ðínga sagði, að alþíngistil-
skipunin fyrlrsklpar, að tíðindi skuli gefa út um gjörðlr þíngsins,
og þess vegna hefir sá kostnaður, er þar af leiðir, fulla heimild í
löggjöfinni, en þar á mót er ekkert liigákYeði\'l nm útsendíngn al-
þíngistíðindanna, og þVÍ er þao ekki leyfilegt, að leggja neinn þar
af leiðandi kostnað á almenníng, nem,'! því að eins, a'Okenringssam-
þykki feingist þar til.

Framsögumaður : Mer finnst þetta vera mlsskllníngur hjá
þíngmanni Borgfirðínga, því það er munur á, a~ taka af iÍföllnum
kostnaði, eða að bæta nýjum víð, og er óvíst, hvaða þakkir þíng-
menn feingi fyrir það, þa'ð væri líka vaniðatvert, að fara a\) senda
þtngtíðíndí í hvern hrepp, meðan menn ei vissi, hvað margir af
þeim vildi þannig eignast þau. Eg vil líka minna þíngmenn á það,
að þegar stúngíð var upp á þVÍ, að stofna bókasafn handa alþíngl,
þá varð þíngíð að senda bænarskrá til kornings um það, að verja
mætti 100 rd. árlega af alþíngiskostna'ðinum til bókakaupa, og sýn-
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ist mðr þá, að menn einnig muni þurfa að senda bænarskrá um þetta
til komings.

Forseti: Eg verð nú a~ álíta mál þetta nægilega rætt, svo
að nú má gánga til atkvæða um uppástúngur nefndarinnar og hin
mörgu breytingar- og víðauka-atkvæði, sem fram hafa komið.

Ó~ku~u þá þíngmenn, að ekki væri geingið nú þegar til atkvæða,
heldur væri málið láti~ gánga til ályktarumræðu á öðrum fundi, og
féllst forseti lí, að svo skyldi vera.

Forseti: þar dagskráin ekki er búin, en nú er lioio fast á
fundartíma, vil eg ákveða fund aptur í dag kl. 7, til þess að ræða

það, sem eptir er.
Fundi slltlb,

25. júlí - fimmtándi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 6. konúngkjörni þingmaður, sem hafði

tjá~ forseta forföll sín. Gjöi'~abók frá síðasta fundi lesin upp og
samþykkt.

Forseti: Á~ur en geínglð er til dagskráarlnnar, skal eg geta
þess, að 2 Innanþíngs-aukaskrifurum verour nú, með samþykki hins
háttvirta konúngsfulltrúa, bætt við, þar eo annirnar fara nú að auk-
ast svo, að 2 innanþíngsskrifararnir hafa ekki undan. þeir, sem
bætt verður við, eru kandídat Ísleifur Einarsson og stúdent Páll
Pálsson frá Hörgsdal.

Samkvæmt dagskránni kemur þá fyrst til umræðu nefndanílltlð
um reka á Vestmannaeyjum. Framsögumaður er hinn heiðraði
þíngmaður úr Vestmannaeyjum.

Nefndaralltíð afhent þíngmanninum frá Vestmannaeyjum.
Framsögumaður (Brynjólfur Jónsson): Eg skal leyfa mer að

lesa nefndarálitið upp:

"Hi~ heíðraða alþíngi hefir kosið oss, er ritum nöfn vor her
undir, til að segja álit vort um bænarskrá úr Vestmannaeyjum, dag-
setta 13. júní þ. á., er fer því á flot, að þíngi~ semji og sendi
bænarskrá til hans hátignar konúugsíns þess efnis, að honum allra-
mildilegast mætti þólmast ab fyrirskipa:
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1. a~ eingum öðrum en jarðarbændum þar á eyjum skuli vera

heimilt, a~ hirða þar leiguli~agagn, eður eignast venjuleg bjarg-
laun fyrir hin stærrl tre, sem þar reka; og

2. ab rekapl.íssum heimaeyjarinnar verði skipt niður á jarðir
eyjarinnar að rðttrl tiltölu vi'ð stærð þeirra, þannig, a'ð hver jör~ eða
torfa hafi sitt afmarkaða rekasvæði.

Ver höfum sameiginlega íhugnð þetta mál, og skulum ver nú
skýra hinu heibráða þíngí frá áli ti voru um það á þessa leið.

þa'ð hefir verið venja þar á eyjunum" sem ern komings-elgn,
a'ð öllum þeim, er finna og bjarga trjám undan sjá, sem eru 3 álna
á leingd og þar yfir, hafa verið veitt bjarglaun, hvort sem þeir hafa
átt heima á landi eða eyjunum, og eins án tillits til þess, hvort
þeir hara verið jnrðarbændur eða témthtismenn, eta enda búI aus ir.
Eins hefir þar verið sú venja, að þau tr e, sem eru undir 3 álnum,
hefir hver, sem fann, hirt sem sína eign, hvort heldur hann var af
landi eða innlendur þar á eyjunum. Oss virNst ekki betur, en þetta
se hin mesta óregla, og að öll sanngirni mæli með því, að þeir ein-
ir, er búa lí jörðum eyjarinnar, einnig verði aðnjótandi þess reka,
er þar ber a'ð landi, a?J því leyti, sem hann ekki heyrir undir lands-
drottin. Á þessari óreglu álítum ver a~ bezt verði ráðin bót á þann
hátt, að rekaplassum eyjarinnar, er híngað til hafa verið óskipt,
verði með reglulegri skoðunargjörð af övllhöllum mönnum skipt mill-
um jarðanna þar á eyjunum, og ætti þá hver [örð a~ fá rekapl.íss að
réttr] tiltölu vi~ stærð hennar móti öðrum jörðum þar.

Vi'ð útmælíngu hvers rekasvæðis retti að hafa tillit til þess, hve
rekasælt það væri, þar stærðin ein getur, eins og þar á stendur, ekki
verið einhlítur mælikvarði, og eins ætti a'ð haga skiptunum svo, að
hver jörð feingi reka pláss sitt svo nærri ser, sem auðið væri.

Ver álítum, að þessum her umræddu skiptum megi á koma, án
þess a'ð nokkurt komínglegt lagaboð þurfi að útvega til þess, heldur
a'ð það hljóti að nægja, eptir því sem her stendur á, að hlutaðelg-
andi amtmaður hlutist til, að áminnzt skoðunargjörð og skipti verði
fyrirtekin, og virðist oss því þessu samkvæmt, ai'> þíngíð ætti að fela
forseta þess á hendur, a'ð vísa málinu til te'ðs h.iyfirvalds, og beið-
ast, að hann vildi rá'ða bót lÍ opt áminnztri óreglu, á þann hátt, er
ver nú höfum sagt.

Reykjavík, þann 1R. júlí 1859.

Brynjólfur Jónsson, Jón Petursson. Páll Sigurðsson".
formabur og framsöguma'bur.
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Framsögumaður : Eg hefi her eingu vlð að bæta fyrst um
sinn. Nefndinni þótti raðlegnst, a~ skjéta mállnu til amtmannsíns,
sökum þess, atJ því á þann hatt mundi fljótast verða rá~i~ til lykta ;
þar á móti áleit nefndin, atJ það mundi geta leitt of rulkinn drátt
af því, að senda það til stjórnarinnar, og kaus því heldur þann veg-
inn, sem hún áleit skemmri. Eg Hit nú ekki, hvort forseti álítur
þetta ráðlegt, ella hvort þíngmenn álíti það réttan veg, all forseti
taki málið all ser, og g,íngist fyrir þvi, með því að skrifa stiptamt-
manni um það, og ætla eg mer ekki all vera orðfleiri atJ sinni, fyr
en eg heyri ræður þingmanna.

Forseti: Eg get ekki seð, að neitt se lÍ móti því, sem fram-
sögumaður gat um, og eg skal gjörast fús, að taka málið all mer,
og rita amtmanni, ef þfngíð fellst ti, atJ svo skuli vera.

Framsögttmaður: Eg se, að einginn þínginanna tekur til máls.
Eg skal þó leyfa mer, til frekari sönnunar fyrir þVÍ, sem bænarskrá-
in fer fram á, að geta þess, að eg hefi setJ rentukammersbréf frá
28. september 1799, sem virðist gánga út frá skiptum á rekum eyj-
arinnar. Bréf þetta er skrifað út af því, að sýslum allur hafði stúng-
itJ upp á því vill sfílptamtið, all Vestmanneyíngum mætti af jarða-
bókarsjóði borgast það, er þeir þyrfti til uppbyggingar konúngshúsa,
og neitaði rentukammerið því; en samþykkti þar á móti, að eyja-
menn mætti bníka trén, móti þeim IÍkvellnu bjarglaunum, "þó að ó-
skertum reW kirkjunnar til þess, er ræki á hennar lól)«; þetta virð-
ist benda til þess, atJ rentukammerið hafi álitlð, ella all minnsta kosti
ætlazt til, a() rekasvæðunum værí skipt; því ef kirkjan átti sitt af-

markaða rekasvæðl, þá sýnist það benda til þess, að svo hafi og
hverri jörð tilheyrt, ella átt að tilheyra sitt rekasvæði.

Konúngsfulltrúi: Eg held, all nefndin hafi farið rettan veg í
þessu máli. Eg gjöri ráð fyrir, all flestir þingmanna muni, eins og
eg, vera lítt kunnir á Vestmannaeyjum, og þess vegna fá ráð geta
gefill góð til þess, all laga þá óreglu, sem her ræðir um. Mer virð-
ist sá vegur, sem nefndin ræður til, vera sá stytzti og greíðasrí, til
að fá málill leiðrétt': því stíptamtmaðurinn getur leitall allra upplýs-
ínga um malefuíð, og þar eptir annaðhvort raðið því sjálfur til lykta,
eða með álitsskjali . sínu sent þat stjórninni til urslits eða frekari
aðgjörða eptir málavöxtum.

Páll Sigurðsson: Nefndin gat eigi betur seð, en að víðkorn-
andi háyfirvald ætti að sjá um, all rekaplássunum á eyjunum væri

skipt ni'bur eptir rcttri tiltölu vi'b [arðarstærð, oga'6 Jónsbókarlög
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um reka gilti þar, hvað Ieígullðagagn snertir, eins og annarstaðar;
Þ"í aðhylltíst nefndin þessa skoðun á málinu.

Forseti: Fyrst a~ ekki taka fleiri til máls, þá er undirbún-
fngsumræbunní lokíb, og skal eg bera undir atkvæði þíngrnanna sam-
kvæmt uppástúngu nefndarinnar, hvort þíngtð vlljí fela forseta, að
flytja málið fyrir stíptamtmann.

Síðan Hr geingið til atkvæða um þetta, og "ar uppástúnga nefnd-
arinnar samþykkt í einu hljéðl.

Forseti : þar næst kemur eptir dagskránni til umræðu uppá-
stúnga hins 6. konúngkjörna þíngmanns áhrærandi betri læknaskip-
un á Íslandi. Uppastúngumabur er ekki vlð, og hefir hinn hátt-
virti þíngmaður Ísfirðinga teklð að ser að flytja máli~.

Uppastúngan var síðan afhent þíngmanninum úr Ísafjarðarsýslu.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg skal leyfa mer að

lesa upp uppástúngu hins 6. komingkjörna þíngmanns um læknaskóla.
Las hann því næst uppástúnguna upp þannig látandi :

"Sem landlæknir fósturjar~ar vorrar get eg ekki annað en álitið
það hreina og beina skyldu mína, a~ skýra alþingi frá ástandinu í
læknaskipuninni l.Í landi her, og það bæði eins og hún hefir verið a~
undanförnu, og nú er á vorum tímum.

Eins og flestum mun kunnugt vera, hófst læknaskipun hjá oss
fyrir tæpum 100 árum sfðan, með því a~ sá fyrsti landlæknir var
sá nafnfrægi og lærbi Bjarni Pálsson, er tók ser á hendur að kenna
úngum stúdentum Iæknafræðlna, svo að þeir seinna gæti orðið sem
hðraðslæknar þar, sem mest þurfa þótti. Á þenna hátt mynduðust
hin fyrstu læknaembætti Ii landi her, og í þau 19 ár, er Bjarni nr
landlæknir, hafði hann 12 lærisveina, er námu hjá honum lækna-
fræðina. 7 af þessum hans lærisveinum urðu síðan smátt og smátt
héraðslæknar út um landið, og höfum ver allmikla ástæðu til a~
halda, a~ flestír, ef ei allir þessir læknar hafi verið dugandis-menn
og staðíð vel í stö~u sinni. Ýmsir af hinum urðu seinna prestar,
og Iðkuðu það, sem þeir höfðu numlð í Iæknísfræblnnl, ásamt prests-
skapnum. En einhver hinn efnilegasti dó á únga aldri, á~ur en
hann útskrífaðíst,

Eptir fráfall ll. Pálssonar varð minna úr læknakennslunni, en
veríð hafði á hans dögum, enda tók og strax í stúfinn, þar sem
þessi fáu Iæknísumdæmí, er á voru leemín víð dugnaðhans og fylgi,
máttu stundum standa au'ð, svo árum skipti, en stundun; ur~u menn
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að taka til þakka með ópréfaða lækna eða útlenda lækna með lakari
eða jafnvel lökustu lærdómspr6fum.

Til þess að bæta úr þessu, fól stjórnin aptur á þessari öld land-
lækninum á hendur, ao kenna smátt og smátt, eins og hann gæti,
einum og einum læknisfræðina í senn, og gaf til þess nokkurn fe-
styrk, en með því stjórnin um sama leyti veitti 200 rd. til 4 stú-
denta til Kaupmannahafnar luiskóla, er vildí nema lækníslræbínn,
þá hugsuðu menn almennt, að þao mundi verða affarabetra, að 100m
læknisfræði við háskólann, en að nema hana her á landi.

Á þessari öld hafa af áour sögðum orsökum margir Íslendíngar
byrjað a'ð nema Iæknlsfræðí vi'b háskólann í Kaupmannahöfn, en að
eins 9 af þeim hafa náð lærdémsprdfl og or'ði'ð læknar her á landi,
og eru þeir þessir : 1. O. Hjaltaliti. 2. Jón Thorsteinsen. 3. Jón
Ögmundsson. 4. Eggert Jónsson. 5. Skúli Thórarensen. 6. Jó-
sef Skaptason. 7. Jón Hjaltalin. 8. Jón Finsen, og 9. Gísli
Hjálmarsson. Hvað margir íslenzkir stúdentar hafi byrjað að stri-
dera læknisfræðina lÍ þessari öld, veit eg eigi með vissu, en að þeir
hafi allmargir verið, sem aptnr hafa horfið fr,i þessari menntun sök-
um ýmislegra orsaka, er alkunnugt, og, eptir því sem eg frekast
"eit, mun tala þeirra talsvert stærri en hinna, sem náð hafa lær-

dómsprófi.
Nú sem stendur er, eins og allir víta , 8 héraðslæknaembætti

her lÍ landi, og er .að eins rúmur helmingur, eða 5 af þeim, sett
íslenzkum læknum. I En af þessum læknum er einn, sumsé læknir-
inn í norðaustur-umdæminu, orðinn heilsulaus, og naumast fær til,
að gegna embætti sínu, enda heyri eg sagt, a'ð hann ætli nú að segja
af ser. Líkt mun og vera áform læknis ins her í subaustur-umdæru-
inu, svo mer þykir eingin von, a'ð víð atJ 2 eba 3 árum liðnum
höfum meir en 2 eba mest 3 Islenska lækna; en þar af leíðlr þá,
að einúngis 3 af þ~ssum núverandi 8 héraðslækna-embættum hafa
útsjón til, að halda linniendum læknum um stund. Nú með því það
er ljóst, að í þau 60 ár, sem nú eru [iðin af þessari öld, hafa líti'b
fleiri n,l'b lærdómsprófi í læknísfræðínnl en þeir, sem útlærðir urðu
hjá Bjarna landlækni, meðan hann þjóna'ði í 19 ,ír, þá talar þetta
ástand og þessi reynsla meira mót en með útlenzkri kennslu.

Menn hafa, eins og kunnugt er, á seinni tímum viljað fjölga
læknis-embættum her á landi, en eg veit sannarlega eigi, hvaðan
þeir ætla að taka lækna til þeirra. þa'b er raunar satt, ao það kvað
vera einir 4. eða 5, sem nú eru a() lesa læknísíræði í Kaupmanna-
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höfn, en bæði er það, að þeir eru eigi búnir enn þá, enda geta þeir
eigi meira en naumlega hrokkið til þeirra embætta, sem nú þegar
em Ji()ug og verða, áður þeir eru brinir. Á hinn b6ginn er lítil
lÍt5jón til, að danskir læknar vilji sækja her um Iæknaembætti, því
þeim þykir, sem von er, Iítio til þeirra koma. Heraðslæknisembætt-
io í vesturumdæminu hefir nú og staðið liðugt í 1 ár, og hefi eg
eigi heyrt, að neinn girnist það. Af þessu er þao mí auðsætt, að
til lítils virðist, nú sem stendur, að vera að stofna ný Iæknísembættí,
þegar eingir fást í þessi flíu, sem nú ern til.

Hinn háttvirti konúngsfulltrúi hefir skýrt þinginu fr.í, að nú se
vonandi, no það muni fást nógu margir kandídatar í hin íslenzku
læknaembætti, þar eo rá'ðgjafi kirkjumalunna hafi heítlð Íslendíngum,
sem læra læknisfræN, allt ao 200 rd. styrk lírlega, auk venjulegra
stípendía. Eg vil samt ráoa mönnum til, ao gjöra ser eigi allt of
milda von um fjölgun íslenzkra lækniskandídata fyrir þetta, því ein-
mitt þetta hið sama gat hver maður Ieingið, sem las læknisfræði
fyrir 25 árum, þegar eg las hana. Marglr notuðu raunar þenna
velmeinta styrk, en þó var hann, eins og allir vita, ónógur til ao
fjölga læknum í þessi Uu lækntsembættl, sem nú eru til. þa'ð vildi
fyrrum svo til, að ýmsir, sem þaðu styrk þenna, hættu í miðju kafi,
og voru þó 200rd. nærfellt 1/3 meira verðir fyrir 20 árum síðan, en
þeir eru nú.

Eins og mönnum er kunnugt, hefir það leingi vakað fyrir Ís-
lendíngum, ao þeir vildi hafa læknakennsluna her á landi, og virð-
ist mer ofur-náttúrlegt, að menn éskí þess, þegar menn vita, hversu
happasæl og notadrjrig hún varð á fyrri öld, og hve mjög menn
þess vegna mega salma, ao hún á þessari öld hefir verið lögo fyrir
éðal, jafnvel þó allir megi sjá, að mí er tvöfalt betra tækifæri til
þess, en var á fyrri öld, á meðan innbúar nesjanna her í kríng nm
læknísembættíð voru naumast meir en þríðjringur þess, er þeir nú
ern, og öll kennsluáhöld voru svo miklð ófullkomnari, en þau ern lÍ

vorum dögum.
Eins og sjli má af því, sem hinn h.íttvirtl konúngsfulltrúi las

upp fyrir þínginu, virðíst stjórnin taka þúnglega undir það, ao lækna-
kennsla verði stofnuð her á landi. Henni er í þessu falli mikil
vorkun, því bæði er það, að formaour minn í læknis embættinu mun
fremur hafa reynt að spilla en styðja að þessu, enda hefir hinn sles-
víkskl medicinski Consulent stjórnarinnar, herra jústizráð Schleisner,
verið því mjög mótfallinn. Eg hefi heyri lí skotspénum, að stjórnin
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hafi nýlega nibfært sig ,i~ Schleisner út af uppastúngum þeim, er
sfðast komu fd alþíngi um þetta málefni, og þykir met það þó mjög
ótrúlegt, þar sem eg sem landlæknir eigi hefi verið spurður um
það með einu orði, jafnvel þó stjórnin megi "ita það, að eg er bæði
talsvert eldri læknir, en "herra jústizráo Schleisner, og hefi að lík-
indum, sem innfæddur Íslendingur, eins vel vit á, hvað Íslandi hag-
ar, eins og hann, er ao eins var her um stuttan tíma, og hvers rit-
gjiirðir lýsa því, að hann hefir haft helzt of lít.inn tíma til, að kynna
ser hina Íslenzku sjrikdómsfræðl til nokkurrar fullkomnun ar.

Uppristringn herra jristizréðs Schleisners um fræðslu ljósmæbra
og nlðurröðun þeirra er hræðilegu óhappaleg og þvert á móti reynsl-
unni, enda mun hún naumast komast leingra en á pappírinn, því
það, ao við lllunum f:í 20 ljésmæður, sem allar hafi lært ,i~ fæðíng-
arstofnunina í Kaupmannahöfn, nær eingri átt, eins og það á hinn
bóginn er öldúngls óþelnkjanlegt, a~ þær upp í sveitum geti kennt
Búrum, svo í nokkru lagi fari, þVÍ þar til mundi þær vanta bæði
verkfæri (sumsé mjabmargrind og Phantom) og tækifæri. Ljósmæðra-
kennsla er nú sem stendur víða á landi her, einkum í suburamtínu,
í góðu horfi, og fcr strirum til betrunar, því bæði hefir formaður
minn og eg kennt mörgum ljósmæðrum, svo nú er að meðaltali 6
ljósmæður í hverri sýslu í suðurumrinu. Í hinum ömtunum el' talan
lángtum minni; en með því eg hefi beðið hðraðslæknana, aú kenna
sem flestum þeir gæti, þá vonar mig, að ekkert standi í veginum
fyrir því, að þær sm.ísaman fjölgi, einkum yrði þeim seú fyrir laun-
um, eins og eg áður hefi stúnglð upp á. Hval'! spítalabyggíngu í

Reykjavík snertir, þá virðlst stjórnin að taka heldur þúngt undir
það, eins og vænta ma, þar eð formaður minn og líkast til og svo
Schleisner voru því mótfallnir. Eg ætla ekki í þetta sinn a~ fara
svara mótbárum Þeim, sem hafa verið Iærbar móti sjúkrahúsbyggíngu
í Reykjavík. Eg mnn gjöra það á öðrum stað ; en eg vil her ein-
úngls geta þess, a() þær cm svo fráleitlegar, að þær sanna ekkert,
Í tíð landlæknis sál. Bjarna Pálssonar vorn menn, og einkum hann,
farnir a~ sj;i fram á, hversu nauðsynlegt það væri, a~ koma á al-
menmun spítala á landi her, og því segir í æfisögu þessa manns,
bls. 58: "Líka hóf hann strax ao 1',1 því í verk komið, a~ almenni-
legt hospítal stíptnbist her í stal'! þeirra ónýtu lfkþrárspírala, « o. s. lh.

Beinna, þegar fólkio var orðið nærfellt tvöfalt svo margt, sem í
tíl'! Bjarna, þótti einum eptlrmanní Bjarna ólíklegt, að nokkur mundi
leggjast á slíkan spítala, jafnvel þó dagleg reynsla hefði mátt sýna
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honum, a\) híngað sækir fjöldi sjtiklínga, og mundi sækja hundrað-
falt fleiri, ef nokkur útsjón væri tíl; að þeim yrði komið fyrir. AI-
þíngi hefir áður fundið vankvæði :i spítalabyggíngu hel' í bænum,
og fært það til, a() slíkur spítali kæmi a() eins bænum og eigi land-
inu að haldi; en eg vona, að menn láti af slíkum m ötbarum, sem
auk þess, ab þær eru í sjálfum ser ögrundaðar, rfða aldeilis í bága.
víð það, að læknakennsla og betri þekkíng á öllum innlendum sjúk-
dómum geti komízt á í landi voru.

Af ofanskrifuðu leyfi eg mer að stínga upp á:
Að alpíngi vilji setja nefnd manna til að íhuga þetta
mál, eins og því er nú komið, og rita konúngi -vorum
bænarskrá um haganlegra og betra fyrirlwmulag á lækna-
skipuninni her á landi, heldur en nú á ser stað.

Reykjavík, 22. júlí 185\l.

Jón Hjaltalín('.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahiifn: Eg skal ekki fara mörg-
mn orðum um uppástringu þessa, því hún mælir sj,ílf fram með ser,
bæði a() því leyti, hversu málið er mikilsvert í sjálfu ser, og a\) því
leyti sem uppástúngurnaðurinn er einmitt landlæknirinn sjálfur, sem
mál þetta liggur næst, og er því kunnugastur allra. Að vísu er nú

langt líbið á þíngtíma og málm vandamál, en eg þykist sjá á því,
hversu uppástúngumuður hefir orðað níðurlagsatríðlð í almennum
orðatíltækjum, að hann muni hafa undirbúið svo meðferð uuilsins,
að ekki muni þurfa leingi al'l bíða nefndarálits ; vi! eg því stínga
upp á, að kosin se 5 manna nefnd nú þegar til að íhuga þetta
málefni.

Petur Petursson,' Eg get ekki neitað þVÍ, a() tíminn cr nú
orðinn fremur naumur, til að vera að setja nefndir í málum, en samt
ætla. eg ekki að mæla móti nefnd í þessu máli,af því að lækna-
malíð er í sjálfu ser svo mikilvægt.

H. Kr. Friðriksson,' þetta mál er orðið þíngmönnum kunnugt,
og var vandlega rætt á þíngí 1857; svo eg held, að það þyrfti ekki
svo lángan tíma til að semja nefndarálit í því mí og síðan ræða
það, og því ætla eg að mæla með nefnd í því,

Konú'ngs(ulltrú,i,' það er ekki tilgángur minn, að mæla á móti
nefndarkosníngu í þessu máli; en eg vil- taka mer tilefni til af
þessu máli, að biðja hiua heiðruðu þíngmenn, og ser í lagi hina
heiðruðu framsögumenn í nefndum þeim, sem kosnar hafa verið, til
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a'\) íhuga hin kominglegu málefni, að láta ekki þetta mál, sem svo
seint kemur inn á þínglð, tefja afgreiðslu hinna konúnglegu málefna.

Jón Sigurðsson frll Tandraseli : Mer þykir það b.íglega hafa
tekizt, a'ð þetta null skyldi koma svona seint inn á þíngið, ekki
leingra en þa'\) er abkomíð, því eg get nú varla ímyndað mer, a'ð
það muni verða til mikils, að fara a'íl auka nefndum hli'{)an ar; en
samt, af því a'íl mer þykir málið svo merkilegt, a'íl eg álít, a'ð mörg
mál, sem her hafa verið tekin til nefndar, hefði átt að standa til
baka fyrir því, og 8\"0 hitt, a'\) þa'íl er vakið af þeim manni, sem
bezta þekkmgu hefur hel' :í slíku, og að menn mega eiga fulla von
<Í öruggu fylgi ham og hjálp í því, sem líklega ,'egur stérrniklð,
þá verð eg að gefa atkvæði mitt fyrir, a'íl það verði tekið til nefndar.

Guðmundur Brandsson: þa'íl "ar slæmt, að mál þetta kom
svo seint, ao tvísýnt er um, hvort það verður leitt til lykta á þíngi
þessu, þó nefnd verði í það kosin, og furðar mig lí, að uppástungu-
maður skyldi ekki hraða því meir en þetta, þar sem hann þó í byrj-
un þíngsins vi-sl, hver afdrif máli'\) haf~i feínglð hjá stjórninni; en
það kann að hafa verlð margt, sem hefir tafið fyrir því, og þar á
meðal ýmislegar embættisannir upp.istúngumannslns. Eg vil nú því
fremur gefa þessari upp.ístúngu gaum, sem þetta mál er mjög svo
áríðandi, og svo lítur út, sem stjórnin ætli a'ð fara annan veg, en

þíngtð hefir ráN'ð til að undanförnu ; því lítlítur fyrir, a'ð hún fari
fremur a'b ráðum Schleisners en þíngsins, og þó þínginu tækist nú
eigi meira, en banda móti þeirri stefnu, sem stjórnin virðíst nú ætla
a'ð taka í máli þessu, þ,i álít eg míkíð unnið, því skeð getur, a'ð
frestur :1 endilegum úrslitum málsins gæti orsakað það, að stjórnin
kæmist á aðra skoðun. Eg vil því mæla .Irarn með nefnd í þessu
máli.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þá er inngángsumræ'ðu
þessa máls lokið, og skal eg því biðja þingmenn, a'íl gánga til at-
kvæða um, hvort setja skuli nefnd í málið.

Var þá nefnd samþykkt með 23 atkvæbum gegn 1, og 5 manna
nefnd ákveðin, og hlutu þessir flest atkvæðí :

Jón Hjaltalín 23 atkvæði.
Jón Sigurðsson fr1\ Kaupmannahöfn 19
Sveinn Skúlasoti 10
H. G. Thordersen 9
Gísli Brynjúlfsson 9

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þ1\ til Inngangsumræðu
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bæuarskrtí frá nokkrum búendum í Dala, Barðastruudar, Stranda,
Húnavatns og Mýrasýslum, um breytíngu á verzlunarlögum, 15. apr.
1854. Flutníngsmaður er hinn heiðraðl þíngmaður Borgflrbínga.

Bænarekr.iln afhent honum.
Arnljótur Ólafsson: Bænarskrá þessi er stutt, og vil eg leyfa

mer að lesa hana upp:

"Í lögunum 15. apríl 1854, um siglíngar og verzlun lÍ Íslandi,
er boðið, ao öll utanríkiskip, sem koma beinlínis frá iitlöndnm, skuli
fyrst koma inn fí einhverja af þeim 6 höfnum, sem nefndar em í
2. grein te\')m laga, <Íbur en þau megi sigla upp önnur löggild kaup-
tún á landinu og verala þar. Þa~ virðist a~ liggja í augum uppi,
ao þessi lagnakvörðun tálmar mjög verslun utanrfklsmanua her við
land, já, að öllum líkindum er meðal annars orsök þess, a~ svo f,i
utanrfkisskíp hafa sótt verslun híngað, og lausn veralunarinnar þann-
ig komið a~ litlum notum híngað til, því það má nærri geta, að
utanríklsmenn, sem allt þykir undir þVÍ komið, að verslunin geti
geingið sem fljótast og greiðast, muni horfa í þá miklu tímatöf og
áhættu, sem af því hlýtur a~ lelða, að þeir verða fyrst a~ sigla upp
einhverja af þeim ákveðnu 6 aðalhöfnum, en er meinað, að sigla
strax beinlínis lí aðrar hafnir, er þeir þó má ske helzt og eluringls
vildi eða hafa ákvarðað sig til ab verzla :i; enda hlýtur og afleið-
ingin af þessari lugaakvörðun ao verba sri, að þeir sökum þessarar
tfmatafar, verða annaðhvort ao selja vörur sínar með hærra verði
en annars, ellegar þegar lÍ abalhöfnunum, hvar má ske gnægð er
fyrir af sömu vöru, þó skortur se af henni annarstaðar, að selja þær.
-fyrir lítlð vero, og, ef til vill, minna, en þeir geta stabið víð ; en
þar af lelðir aptur, a~ þeir fælast frá allri verzlun her vi~ land, og
verzlunarfrelsið kemur að eingum notum. Auk þessa getur opt svo
á stablb, ail skipin komist ekki út úr aðalhöfnunum á úthafníruar,
þó þau vildi, fyr en UlN seinan, og eins a~ þau mót vilja sínum
eigi gæti ná~ nbalhöfuunum, og verði því fyrst ao feita lÍ hinar hafn-
irnar, og sjlí þ;í allir, hve ógjörlegt það er, ail þau skuli ekki mega
verzla á þeim, þó þeir og landsmenn óski, heldur verði fyrst ail fara
þaðan á einhverja af þeim 6 höfnum, einasta til ao sýna þar skjöl
sín og kaupa Ieyflsbréflð, ef þeir eigi hafa leyst það þegar áður,
því þetta er sama sem a~ útiloka þá frá allri verzlun n rithöfnunum.
Reynslan hefir og sýnt, ail þetta sí~ara dæmi hefir fyrir kornið,
þar sem ver vituni til, ab norskt timbursldp varð ail hleypa inn á
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Borðeyrarhöfn leiðarbrðfelaust, og mundi það hafa horfið svo Mio til
baka og sleppt allri verzlun her, hef'ói það ekki feingi'ó Ilerlltakt leyfi
yflrvaldanna, ao mega verala þar, án þess að þurfa að fara fyrst á
einhverja aðalhöfnina, þar eo það vegna kríngumstæbanna eigi hafði
getað það ; en það virtist því merkilegra, ao það þrátt fyrir verzl-
unarleyfi þetta, og að því var ómögulegt, að koma fyrst ,i neina ao-
alhöfnina, var sektað fyrir verzlun sína, sem er beinlínis til að fæla
útlenda fr,l verzlun her. þess ber og ao gæta, að <Í þeim 61llntöl-
uðu aðalhöfnum er ekki meiri aðsókn eða vörumagn, en á mörgum
hinna hafnnnna, svo ao það er ekkert, sem getur gjört utanríkis-
mönnum aðséknina á þessum stöðum girnilegri en á hinar hafnirnar.

þao verður heldur ekki seo, að Iaga.íkvdrðun þessi, sem her
ræðir um, se í neinu tilliti nauðsynleg , því hvnð lögreglustjórn lí-
hrærir, þli virðlat hún ekki vera svo mikilvæg á aðalhöfnuuum, ao
minnsta kosti sumum þeirra, að þar með se feinginn svo mikill ó-
hultleiki fremur en á hinum höfnunum, hvar hlutaðeígandi lögreglu-

stjórar Ma sumstaðar í grennd við, og geta líka látio viðkomandi
hreppstjóra hafa þar Iögregluumsjón, að ákvörðunln se þess vegna
nauðsynleg, enda er utanríkismönnum hvort sem er, ekki bönnuð
verzlun á tithöfnunum, og verour ekki se'O, að frekari löggæslu þyrfti

þar með, þó þeim væri leyft ao sigla strax beinlínis þangað til
verzlunar, Ao næga hellbrlgðlsstjdrn vanti Ii stöoum þessum, frem-
ur en á aðalhöfnunurn , virðíst heldur ekki eiga ao vera til fyrir-

stöðu, því bæðl sýnist nægilegt, ao sett væri nefnd manna á hverj-
um stað, til ao rannsaka heilsufar skipverja, eins og líka leita ætti
hlutaðeigandi læknís, kæmi nokkuð ískyggilegt fyrir, og einnig er nú
í ráoi, að bæta læknaskipunina her á landi, svo ao minnsta kosti 1
læknir verði í sýslu hverri, og mætti þá svo ákveða, ef nauðsynlegt
sýndist, að þeir byggju í eða sem næst verslunarstöðunum. Ekki
getur heldur þessi her umrædda Iagaakvörðun álitizt nauðsynleg til
ao koma upp kaupstöðum á þeim 6 höfnum, með því að ætlast til,
að utanríkismenn verzll þar helzt yio föstu kaupmennina , því bæði
hefir reynsla margra undanfarinna ára sýnt, ao seint og aldrei mun
kaupstöðum verba komið upp mco þeim hætti, og líka er auðsætt,
a'l) til þess er ekkert réttara meðal, en leyfa jafnfrjálsa verzlun á
öllum höfnum, því þar víð sest bezt, hverjir staðir bezt eru fallnir
til verslunar, þegar eingin aðsókn er hindruð, hvorki innlendra ne

útlendra.
þetta er og samkvæmt því} sem þjóbfundur Islendínga :;/1111-
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þykktl með miklum atkvæðafjölda, að utanrfkisþjébír megi sigla jafnt
upp alla verzlunarstaðl landsins.

En verst af öllu kemur þó hin umtalaða laga.ikvdrðun ser fyrir
Norðurland, því svo má að orðl kveða, að með henni se ön verslun
utanríkismanna útilokuð fr,í því, þar sem á öllu svæðinu frá Eski-
firðl á Austurlandi allt til Ísafjarðar ,1 Vesturlandi er að eins ein
hiifn (Akureyri), sem löggllt er sem a'balhöfn, og liggur höfn sú
ltingt úr vegi og inn í landi. Nú er þó kunnugt, að á Norðurlandi
efli sveitir góðar og fjárríkar og vörnmagn mlkið, og er það því
með öllu nauðsynlegt, að löggilda fleiri hafnir fyrir norðurhluta lands-
ins sem aðalhafnir ; stíngum ver í því tilliti helzt upp á Borðeyrar-
höfn í Hnitaflrðl ; þar er höfn ágæt og rúmgó'b, og sá sta our einn
hinn bezt fallní til verslunar, má ske lÍ öllu landinu, þar Rem hann
er umkringdur af mörgum fjárríkum sýslum, sem þangað mundi
sækja, ef ei skorti þar lítlendar vörur. þeingao sækja t. d. nú mik-
i'b af Hiinavatns-, Stranda-, Dala- og Mýra-sýslu, og mundi menu
einnig ofan til IÍr Borgarfjarðarsýslu og víðar sækja þangað verzlun,
feingist þar nógar ritlendar vörur.

Í sambandi lu)r við stendur og sú ákvörðun verzlunarlaganna,
al'! Islenzk leiðarbréf fást ei her lÍ landi, nema hjá lögreglustjórun-
um á þeim 6 aðalhöfnum, sem þyrfti ao breyta, einkum ef sú breyt-
ing yr'bi gjörð lÍ lögunum, sem á'bur er bent til, svo, að lelðarbréfln
feingist hj,í (illum lögreglustjórum í landinu, í hverra umdæmi kaup-
trinin liggja, enda mundi ákvörðun þessi koma ser vel einnig fyrir
innanríkiskaupmenn (sambr. "Tí'bitldi um stjdrnarm.ilefni Íslands",
lll, bls. 146), eins og heldur ekki verður se'b, að neitt se á móti
slíkri breytíngu.

Loksins álitum ver, ao nauðsynlega þurfi ao breyta þeirri ,í-
kvörðun verslunarlaganna , að ekki má hafa utanríklssklp 15 lesta
og minni til verslunar her lí landi. þao er sem se kunnugt, að
menn her á landi ern farnir ao stunda hakarla- og fiski-veiðar á
þiljusklpum meira en nokkru sinni áður, en skortur þlljusklpa stend-
ur mjög í vegi fyrir, að þessi atvinnuvegur nái að blómgast. Nú
er hvergi hægra að alla sér slíkra skipa, en í Norvegl , en vegna
teorar lagaákvörðunar verða þau mlklð dýrari og lítt kaupandi, þar
e'b eigi má flytja neinn farm á þeim !Jer til lands, og kostn allur "i'b
flutníng þeirra hlýtur þrí ao bætast við vero þeirra, sem annars
mætti hjá komast; eins og líka opt kynni ao bjúðast góa kaup :i
slíkum skipum, er þau væru komin her til lands til verslunar.
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þal'> kann nú al'> þykja ástæða móti þessum breytfugum, sem
her er farið fram, al'> verzlunarlögin se svo ný; en slíkt. virðist ó-
mögulega mega standa í vegí fyrir breytíngu laga, þegar breytíngin
er auðsjaanlega nauðsynleg, eins og ver álítum að allir verði a'b j.íta
al'> her se.

Ver leyfum oss því, al) skora á hið heíðraða alþíngi vort Í sum-
ar, al'> það beri þ;í þegnsamlegu bæn fram fyrir konúng vorn :

Að verzlunarlögunum 15. ap1'íl 1854 verði breytt þannig:
1. Að öll utanríkisskip eins og innanríhisskip megi sigla

beinlínis á allar löggiltar hafnir á landinu til oerziunar,
eða að 'fl/innsta kosti, að Borðeyrarhöfn verði löggilt sem
aðalhöfn.

2. - Að fá megi leiðarbri] skipa hjá öllum lögreglustjórum í
landinu, í hverra umdæmum löggild kauptún liggja.

3. Að hafa megi utanríhisskip 15 lesta og minni til verzl-
unar her við land.

mta'b og undirskrifa'O af búendum i Dala-, Barbastrandar-, Stranda-, Húnavatns-
og Mýra-sýslum, í júní- og júlí-mánuðum 1859".

Arnljótur ()lafsson: Undir eru skrifaðir 25. Mer var send
bænarskrá þessi, og hefi eg teklð hana a'b mer; en það var óheppi-
legt, al'> hún skyldi koma svona seint, þegar tíminn er orðinn SYO

naumur. Eg efa ekki, a'b hún hefði verið tekin mel'> þökkum af
þínginu, ef hún heíbl kornið íyr. Munu þíngmenn vera mer sam-
d6ma í því, að fáar bænarski-ar hafa komið svo vel samdar til þfngs,
sem þessi er, þvi hún er greinilega samin, og færir góðar ástæður
fyrir uppástúngum sínum. Eg hlýt nú a'b vera samdóma uppástúng-
unum í flestum greinum, og vil eg því fara um þær nokkrum orl'>-
um.

Fyrsta uppástúngan, um al'> öll utanríkis- sem innanríkis-skip
megi sigla ii hverja löggilta höfn, er breytíng á 2. gr. í verzlunar-
lögunum 15. apr. 1854, þVÍ þar er sá munur á gjör, al'> innanríkis-
skip mega sigla á allar hafnir, en utanríkisskip al) eins á þá 6 aðal-
verslunarstaði. 1)ar mel'> er jafnrétti milli Innanríkls- og utanríkis-
manna hallað, sem al) er mikill ójöfnuður, og þannig er víkið frá
þeirri aðalreglu, sem þjóðfundurinn fylgdi, og lagaboðið ætlaðist til,
að jafnrétti væri milli þeirra. Mer virðist eingin gild astæða til
þess, al'> utanríklsskíp mega eigi koma á hverja sem helzt höfn.
ÁOUl' hafa al) vísu stabíð í verzlunarlögum Dana og annara þjól)u
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ýmsar greinir, er miðuðu til þess, 110 gjiira utanrfkismiinnnm öro-

ugra fyrir. að keppa í verzlun vlð innlenda, en nú eru þær allar
horfnar úr lögum Danmerkur. þa() er því víst hið serstaklega á-
stand Íslands, sem hefir lÍtt að réttlæta þessa breytni, og þá eink-
um það, að eigi se til lögreglustjórn ;Í öðrum höfnum en þessum 6,
og læknar annarstaður hvergi nærri. Um lögreglustjórnina, þ;i se
eg einga ástæðu til, að binda utanrfklsskip víð þær 6 hafnir, því nú
er svo, ao ef þau koma fyrst inn á einhverja af þessum 6 höfnum,
þá er þeim leyfilegt, að koma á öll löggilt kauptún á eptir, en ekki
mun lögreglustjórnin á þeim verða betri fyrir það, þó skipið hafi
áður skotlzt inn á einhverja af þessum 6 höfnum, fyrst skipstjóra er
á annað borð eigi gjört ao skyldu, að flytja lögreglustjdrann með ser
hvert á land hann vill. En um læknaleysíð, þá er sÍl bót í máli,
ao sýslumenn búa víðast nálægt kauptúninu, og þeir skoða skjöl
skipsins; ef þeim þykir þá Ireilbrigðisástand skipverja tortryggi-
legt, þá g~ta þeir bannað þeim að verzla, <Íour en læknirinn kemur,
sem víða er eigi svo lángt í burtu. Um 2. uppasninguna held eg
einginn ágreiníngur geti orðlð, það er að segja, að leiðarbréf fáist
hjá öllum lögreglustjórum. Getur það verið miklll bagi, að ekki fást
leiðarbréf hj:í hverjum sýslumanní, því opt koma skip til landsins,
án þess að hafa leiðarbréf og virðist þtí fjarskalega öhöndulegt, ao

eg eigi segi hlægilegt, að þau verði að leggja krók ;i hala sinn inn
á elnhverja af þeim 6 höfnum, einungis til að sækja lelbarbrðfið ;

Því þegar mí innanríkisskip mega koma rakleiðis lÍ allar löggiltar
hafnir, þ;í ætti að haga því svo til, ao þau gæti þó Ieínglð leiðar-
bréf hjii hverjum sýslumanni, því ekki er svo miIdö varið Í pappír-

inn, sem þau eru rituð á, ao í það ~e horfanda. ao hverjum sýslu-
manni se trúað fyrir þeim, og annars eru leiðurbréfin víst vel geymd
hjá hverjum sýslumanni. Um 3. uppástringuna vil eg geta þess, ao
það verður ao vera komið undir verzlunarsamníngl Dana við hverja
þjóð, sem um el' að ræða, hvort hafa megi 15 lesta skip eba minni
til flutnínga, og ætti því að breyta upprístúugunni þannig, ao það
væri látio vera komið undir samníngi þeim, sem Danastjórn hefði
gjört víð aðrar þjóðlr, sem eg annars ætla að hún se búin að gjöra
vlð Svíþjóo og Noreg, og að minnsta kosti hefir hún gjört hann víð
Eingland. A() svo mæltu legg eg á vald þíngsins, hvort það "ill
fella bænarskrá þessa eða ekki.

Guðmundur Brandsson: Mer þykir þat skaði, ao mál þetta
kom svo seint fyrir ;i þíngi þessu, svo að héðan af er Ísjárvert, að
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taka það fyrir. Í bænarskránni eru mJog verulegar uppastúngur, og
sem gæti leitt til góos, bæði fyrir kaupmenn og bændur .• En hvað
viðvíkur því, að þjóOfuudurinn hafi fallizt á, að utanríkis- sem inn-
anrfkís-menn mætti strax sigla á allar löggiltar hafnir, þá er það víst
nrísuiinnl ; en eg ætla ekki 30 fara leingra fram í nuilið ao sinni.

Jún Sigurðsson fní Kaupmannahöfn: þal> el' skaði, að þetta
mál skuli koma svona seint, því mer virðíst of naumur tíminn, til
að mæla með, að nefnd veiði kosin í það, Mer þykir þetta því
lakara, sem eg er í öllum aðalatriðum samþykkur uppastúngum bæn-
arskr.íarínnar, og vildi jafnvel fa.ra leíngra, því mer vírbíst, sem leið-
arbrðfln mætti öldiingís af taka; þau eru hvort sem er til dhagnaðar,
eru óvanaleg, og eiga ser hvergi ~ta'b nema her, og þar ao auk inni-
halda þau einga verulega tryggíngu. þal> gleður mig því, að flutn-
íngsmabur málsíns fékk tilefni til, al>skýra ýtarlegar frá hinum helztu
atriðum málsins. En með því það er leiðinlegt, al> þingið hrindi
þessu máli frá, þá skora eg li framsögumanninn að taka bænarskrána
heldur aptur, þar el> eg neyðíst annars til að greiða atkvæði móti
nefnd í málinu, þegar svona er lángt liOil>lí þingtímann. Mer þykir
og ísj.irvert, að fara mi all f,íta við verslunarlögln, þar eð þau eru
svo nýlega út gefin, jafnvel þó uppástringur þessar se flestar hinar
sömu, sem eg eins og aðrir hafa framfylgt aður, þó við gætum þá
ekki komið þeim fram. Ver verðuni enn um sinn ao bíða þess, að
verzlunarlög vor sýni sig eölílega, líour en "er förum a'ð breyta þeim.

Guðmundur Brandsson: Eg YiI geta þess, a'ð þar sem hinn
heiðraði flutningsmaður talaði um [afnréttl milli fastakaupmanna og
luusakanpmauna, þ,i yrði, ef það Ieinglst, sem bænarskraín fer fram
á, það þó ekki no öllu leyti, því a'ð Iastakaupmenn mega flytja og
selja alla þungavöru inn á allar víkur og voga, en það mega lausa-
kaupmenn ekki, sem mörgum hefir þótt æði-hvlmleltt, En þó að
uppástringur bænarskráarínnar se gó()ar og í hag bæði fyrir kaup-
menn og bændur, þ,i hlýt eg þó að mæla móti nefnd, þar eo tím-
inn er svo naumur, og eins og hinn heiðraðí þfngmaður Ísflrðínga
gat um, verour mál þetta ao bíða betri tíma.

Arnljótur Ólafsson: Eg vil samt heldur eiga þab á lIá'ð þíngs-
im, hvort bænarskránni verður hrundið fr<Í eða ekki. Eg veit líka,
uð hinn helðraðí þíngmuður Ísfirðínga yrði ekki leingi að segja álit
sitt, ef nefnd yrði kosin í þessu máli; eg held því, að það mundi
ekki tefja fyrir þínginu, þó að nefnd væri kosin í malíð. En þar
sem hinn heiðraði þingmaður úr Gullbrlngusýslu talabi um jafnréttí
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milli kaupmanna, þá hefir hann víst eigi skilíb reU það, sem her er
umræðuefuíð, því her er eigi a'ð ræða UIII ójafnrðttl það, er á ser

stað milli fastra og lausa-kaupmanna, heldur milli innan- og utan-
ríkiskaupmanna.

Konúngsfulltrúi: Eg held, a'ð reynslan muni sýna, ab mál-
efni þetta er bæði erfiðara og flóknara vi'ðfángs, en menn halda, svo
það hvorki muni komast af á % eða 1 degi. Serhvert af atriðum
bænarskráarinnar þarf nákvæmlega að yfirvegast, og eptir þá yfir-
vegun munu menn komast a'ð raun um, að á þeim eru fleiri agnú-
ar, er örbnglr munu verða viofángti. i fyrsta atrlðlnu er mebal ann-
ars beðið um, að Borbeyrl verði gjör~ að aðalhöfn ; en þetta getur
ekki ritt ser stað, á meðan þar er einginn verzlunarstabur, eða nokk-
urt verslunarhris byggt. Eg efast líka um, ab stjórnin muni verða
fús á, ao fá öllum verzlunarstjórum Iclbarbréf handa skipum í hend-
ur, því ábyrg'ð sýslumannanna í því tilliti er eigi elnringís í því
innifalin, ao ábyrgjast leiðarbréfln og gjöra skýra skilagrein fyrir
þeim, heldur líka ab gjöra regluleg skil fyrir peníngum þeim, sem
greiddir eru fyrir lelðarbrðfln.

Amljótur Ólafsson: þab er öldúngis satt, sem hinn háttvirti
konúngsfulltrúi sagbí ; en hitt ,ílít eg sjálfsagt, ao sýslumennirnir
se eigi ávallt areiðanlegr! lÍ þessum 6 höfnum en annarstaðar. En
þar sem sagt var, ab ísjrirvert væri að breyta svo IÍngum lögum,
sem verslunarlögin ern, þá vil eg geta þess, ao rfkisdagurlnn í Dan-
mörku er einmitt búinn að breyta þeim með lögum 16. febr. 1856,
um skipaskjöl ; því álít eg, ab ekki se astæða til, ab hrinda málinu
frá nefnd fyrir þær sakir.

Ásgeir Einarsson: Eptir því sem eg sá í Norðra í vetur, þ,i
bjóst eg víð, ao þessi bænarskrá kæmi fd Austurlandi, og bjóst eg
vlð, ab nefnd yrðí kosin í þab ; með því líka, ab bréfið í Norbra
var Ir.í kaupmanni í Noregi, sem eg ímynda mel' að hafi vit á verzl-
unarlögum og verzlun. Eg vero samt að vera lÍ sömu meiníng og
hinn háttvirti konúngsfulltrúi og hinn helbruðl þínginaður Ísfirðínga,
ao ekki skuli velja nefnd í málið, vegna tímans, því ef menn ætla
110 hrelfu öllum þess atriðum, þá þarf mikinn tíma, og þyrfti víst
mikla umhugsun. Íbænarskránni er eitt atriði sem töluvert getur þýtt,
eins og nú stendur á her á landi, það er ákvör~unin um 15 lesta skip
og minni, þegar þau eru utanríkissklp. þessi ákvðrðun felldi þjóð-

fundurinn, og hún hefir þó verið sett inn í verzlunarIögin, og SVOIl1\

gæti Iaríð enn þ;í. Hinn hátt virti lwnúngsfulltrúi tók það fram, sem
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eg held ail helzt se þörf í þessu máli, einkum víðvíkjandl Borðeyri.
Hvað þv] viðvíkur, ail lækni se hægt ail ná, ef á þarf ail halda, þ,i
"it eg geta þess, ail hann er ekki nær en í Stykkíshéhnl, og mun
ekki bráðum SYO aukið læknum, ail læknir verði ,i Borbeyri, en þetta
er þó eitt skilyrði í verslunarlögunum. Ekki er seil, hvort sýslu-
maðurinn í Strandasýslu framvegis verði leingi brisettur svo nálægt
kauptiininu, ail hann geti strax skoðað skjöl skipanna,sem þar koma.
Af Iramansögðu vil eg, ao máli þessu se frestað, og skora .á hinn
heíðraba framsiigumann, Ilil taka bænarskrána aptur, því það er
betra, heldur en ail málinu verði vísað fr!i. Sá heiðraði flutnings-
maður heit, ail fulltrrit Ísftrðínga yrði ekki leingi ail semja nefnd-
arrilit í máli þessu; en eg vil geta þess, að hinn háttvirti þíngmað-
ur Í:lfir'ðínga hefir nú nýlega feingið mjög vandasamt nefndarálit um
konunglegt frumvarp til meðferðar, sem hlýtur a'ð tefja hann, þó
hann ekki yrði leingi að segja álít sitt Ilm þetta HuH, sem óvíst er,
ef nefnd yrbí kosin. Nú eru heldur ekki eptir nema 3 dagar af
þeim lögboðna þíngtíma.

Sveinn Skúlason: Eg efast ekki um, ail bænarskrár um þetta
efni hefti komið að norban, og einkum úr mínu kjördæmi; en af
því ail ótíil og ófærð bönnuðu mer í vor, ail sækja til funda við þ,Í,

er eg hafði r.iðgjört, hefir þetta farizt fyrir. Eg get borið um það,
að menn hafa þar mikinn áhuga á þessu máli, og eg ætla víðar á
Norðurlandi, En þó ail eg óski, a'ð þessu máli gæti orðið fram-

geingt, þá hlýt eg samt ail mæla móti nefnd í því í þetta skipti,
en vona, ail fleiri en ein bænarskrá komi 11m það til næsta alþíng-

is, og verði þá betur tímabærar, en nú hefir orðið.
Arn7jótur Olafsson: þar e'ð eg er hræddur um, ail bænar-

skraín verði felld á þínginu, þá vil sg, ,iour en gelngið er til at-
kvæða, leiðrétta það, sem mer finnst hinn heiðraði þíngrnabur Stranda-
sýslu mlssktldl, þar sem hann talabi UIl1 15 lesta skipin, ail leyfið
gæti ekki orðið almennt fyrir Ísland, af því þao væri eigi almennt
fyrir Danmörk. þa{j er hægt ail rá'ða úr þessu, því stjórnin þarf
ekki annail en auglýsa, hverjar þjöðlr hafa megi 15 lesta skip, nema
minni se, til flutninga her á landi, eins og hún hefir gjört og gjörir
mn undanþágur frá mismunartollinum, og se eg ekki, ail það gæti
verið neitt til fyrirstöðu. Eg get enn ekki tekið tillit til hins stutta
tíma, sem menn ern ail bera í vænginn, þótt eg annars játi, ail það
se hin eina ástæða móti nefnd, og get eg því ekki gjört þínginu
það til geðs, ail taka aptur bænarskrana. Mer finnst og, að Borð-
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eyri ætti ekki að standa mönnum svo í augum, að bænarskránni se
hrundið þess vegna, Eg vil þ,i a'ð lyktum vekja athuga þíngsins á,
hversu vel bænarskráin er samin, og hve margir ágætis-menn hafa
rita'ð nöfn sín undir hana, ríður en geingi'ð er til atkvæða,

Ásgeir Einarsson: þa'ð sæti sízt á mer, at vilja vera á móti
kjördæmi mínu, en eg vil ekki mæla svo fram met því, að eg vilji
gjöra öllu landinu og málefninu skaða, með því eg heyri þa'ð líka
af ræðu flutníngsmannsins, a'ð ekki muni þíngið geta gjört við á-
kvörðuninnl um 15 lesta skipin, og svona getur or'ði\') um fleira í
þessu máli, svo rnalíð getur einmitt hart skaða af því, ef það yrðí
tekið fyrir núna, þegar tíminn er of naumur.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, álít eg inng.ingsum-
ræðunni lokið ; skal eg þá biðja þínglð um, að gnngu til atkvæða,
hvort nefnd skuli kjósa eða ekki.

Var síðan geingi'ð til atkvæða, og var bænarskráin felld með

14 atkvæðum gegn 4.
Forseti : Samkvæmt dagskrrinni kemur þá til umræðu bænar-

skrá frá Mela- og Leir:írsveit í Borgarfjarðarsýslu, áhrærandi úrræði
og hjálp gegn almennri neyð. Flutníngsmaður er hinn sami heíðr-
aðl þíngmaður.

Bænarskrain afhent honum.
Arnljótur Ólafsson: Eg vona þó, að þfngið vilji heyra þessa

bænarskrá ; hrin er líka helmíngi styttri en hin.
Las þíngma'ðurinn hana upp SYO hljóðandi:

»Eins og það er sj;í.)f~ög'ð skylda fyrir æðri sem lægri sa~ttar
menn, að gegna köllun siuní eptir fremsta megni, og vinna dagsverk
sitt með forsj.ílnl, kappsemi og ahí\'), sem þeim er tníað fyrir, SYO

finnum við fulla hvöt fyrir, a'ð bera umhyggjusemi og .ahuga fyrir
sveitarfelagi þessa hrepps, og það því fremur, sem reynslan hefir sýnt
á yfirstandandi arshríng, að neyð og bjargarskortur almenníngs stend-
ur fyrir dyrum, og þarf að leggja vígskorður við, ef ekki skal verða
að almennu tjóni, þar fremur sýnist, að allt vísi að því takmarki,
að hringursneyð ry'ðji ser til rúms í híbýlum manna, þó allur áhugi
se á hafður með hóflega sparneytni ; og það því fremur her í þess-
um fátæka og felitla hrepp, sem tapað hefir að miklu leyti atvinnu-
stofni sínum, nefnilega sauðfðnablnum, þar sem nú í hreppnum ern
búsettir 33 bændur, og þar af 13 býli alveg sauðlaus, og hinir mjög
kindafáir ; því í staðinn fyrir, sem sauðfjartala hreppsbúa var ári'ð
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1857, 1,776, er hún einasta nú 484. Eins og aflahagur hreppsins
hefir nú rýrnað með það eina, svo hefir hann mí og svo feingiO á-
fall með það annað, þar sem bæðl er stórskemmd málnyta fyrir hey-
skort ;i umllðnu vori, og þar til hefir brugðlzt fiskiheppni hreppsbúa
umliðna vertíð, með mörgu fleira, sem stutt hefir að því brígnra ;
þar á meðal má sj;í, að þeir, sem stýra Íslandsm.ílefnum, hafa ekki
sem gætilegast borið umhyggju fyrir, a'ð það svo kalla'Oa gjafafræ
kæmi til landsins, á tímabærum burði, svo fyrir þá skuld mega nú
venjulega yrktir kálgarðar standa Í auðn, og ern þak til' illgresi, í
staðinn fyrir frjóvsama ávexti, Þegar lagt er nú á metaskálír efna-
hagur hreppsins, og sri byr'ði, sem hvílir á herðum hans, sem mun
vera her um bil fullir 3000 fiskar, sem rírlega þarf til útlaga, svo
mun snögglega hallast ;i, a'ð allir heilvita, sem nokkra nærgætni hafa,
geta glögglega se'O, að áhalllnn er svo mikill, að ekki er kvartað U\1l

skör fram, a'ð ekki er leitao líös rín þarfa; og hvert skyldum ver
leita H'Os í vandræðunum, ef ekki til þeirra, sem hafa lyklavaldíð,
bæði með rá'O og dá'ð að bæta úr b.ígbornum astæðum landsbria, og
í því trausti flýjum ver til yðar, sem okkar fulltrúa og sendlboða
á voru kæra þjóoþíngi, alþíngí, að þer berið kveinstaf okkar fram,
að þessi hreppur feingi festyrk af einhverjum þeim opinbernrn styrkt-
arsjéð, sem til mætti þrífa í harbíndis- og hallærís-tíð, svo mikinn,
3'0 hreppsbrinni mætti a'O liði verða, bæðí til a'O efla efnahag þeirra,
og líka til að verja yfirvofandi hringursnaub, svo hvorki þyrfti einn
eða aðrir að sjá eða reyna, að meðsystkin manns Iiði hiingursnauð,
eða lægi lningurrnorða fyrir fötum manna.

Skrifa'b a'b Áskoti í Melasveit, í [úlím, 1859".

(18 nöfn).
Arn7jótttr 6lafsson: Eg vona, a'ð þínglð taki vel undir þessa.

bænarskrá, og henni verði gaumur gefinn; vil eg gjöra þ,í npp;i-
stringu, a'ð hún verðí afhent nefndinni um kveínstafina; og vona eg,
að nefndinni þyki þessi bænarskr.í góo víðkomu.

H. Kr. Friðriksson: Mer virðist bænarskráin vera stýlnð til
fulltrúa Borgflrbíngn, en ekki alþíngis, og verður hann þá að koma.
fram með nýja uppastríngn,

Forseti: Hrin ,er komin, með þVÍ flutningsmaður ber hana fram,
og fylgir henni sem sinni uppastringu, En fyrst að ekki taka fleiri
til máls, álít eg ínng.íngsumræðunnl um þessa bænarskrá loklð, og
skal eg blðja menn að grínga til atkvæða um það, In' ort vísa skuli
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bænarskninní til nefndarinnar í málinu um hallæri og almenna neyð,
·þYí flutnfngsmaðurlnn hefir ekki farið fram á frekara.

Var síðan samþykkt með 21 atkvæðum, ab "ísa bænarskránni
til nefndarinnar um almenna neyð, og "ar hún afhent hinum 2. kon-
úngkjörna þfngmanni í fjærveru formanns nefndarinnar.

Forseti: Dagskraín er þrotin. Eg vil geta þess, að til mín
er komin bænarskrá frá 23 tómthúsmönnum í Reykjnvík, um að af-
biö]a allan lóðartoll af tómthústlm í Reykjavík; verður lnin lögð á
lestrarsalinn, þangað til flutníngsmaður hennar, þíngmaðurínn úr
Reykjavík, hreifir henni, þegar málið um t6mthúsmannatolIinn kem-
ur til alyktarumræðu, þar næst bið eg þíngmenn a~ koma í fyrra-
málið til mín með breytíngaratkvæðí sín í lagabobnm.ílínu, og eins
í alþfngístíðíndamálinu. Næsta fund al,,'e~ eg á morgun Id. 11.

Fundi slitlð.

26. júlí - sextándi fundur.
Allir á fundi. Þíngbók frá síðasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.
Forseti: þá kemur fyrst samkvæmt dagskránni til undlrbiin-

íngsumræðu nefndarálit um auglýsíngu reiknínga opinberra sjóða
og stofnana; framsögumaður er hinn heiðraði þingmaður úr Norður-
þíngeyjarsýslu.

Nefndarálitíð afhent framsögwnanni.
F'ramsögumaður (Sveinn Skúlason): Eg skal leyfa mer no

lesa nefndarálitíð upp.

Nefndar.íIiti~ Ieslð upp svo látandl.

,)Alþingi hefir koslð oss, er ritum her undir nöfn vor, í nefnd
til þess að íhuga bænarskra, er komið hefir til þíngsíns frá frjálsum
fundi að Kollabúðum, og fer því fram, ao stj6rnendum opinberra
sjóða og stofnana á Íl:ilandi verði gjöl'Í það að lagaskyldu eptlrleíðis,
að auglýsa árlega á prenti reikninga teora sjóða og stofnana lí þeirra
kostnað,

Ver höfum nákvæmlega íhugab þetta mál, og skulum nú hita
þínginu álit vort um þa~ í ljósi.
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Þa~ er orðið alvenja í hverju landi, þar sem nokkurn veglnn
frjálslegt fyrirkomulag er rí stjdmnrm.ilefnum, a~ reilmíngar og skÝI'BI-
ur opinberra 8jó~a og stofnana eru auglýstir, svo a~ allur almenn-
Ingur geti se~, hvernig þess konar sameiginlegum eignum þjóðanna
er stj órna~, og hvernig fe þeirra er varið. þe:3s konar auglýsfngar
efla hvað mest traust almennings á embættlsstðttínni, hrinda burt
allri tortryggni um, al) uiisfurið se \I1e~ fe ríkjanna, og eins og gjald-
þegnar eiga náttúrlegan rett til þess að vita, mel) hve gildum ástæð-
um gjöld eru heimt af þeim, eins verða þeir og fúsari til allrar gjald-
greiðslu, þegar þeir fá al) sj:í skýra skilagrein fyrir allri meðferð þess
fjár, sem þeim er gjört að greiða. A Í~landi hefir, einkum áh1\'
fyrrum, verið hinn mesti skortur :i öllum þess konar opinberum
skýrslum, og þó a~ þa~ í sumum greinum og á sumum stöðum hafi
breytzt nokkuð til batnaðar, er enn öllu þess luittar mjlig ábótavant
her á landi.

þa~ fer a~ vonum og er e~lilegt, þó að :íhugi manna á þess
konar réttlndum hafi aukizt síðan alþíngi hófst aptur a~ nýjn, eins
og á hverjum ö~rllm þjdðrðttíndum. Þa~ hafa líka á~ur kornið bæn-
ir til alþíngis í líka stefnu, og stjérnín tekið vel tillögum þíngsíns
um þess konar málefni. Þarmig komu bænarskr-ir til alþíngis 1853,
er kvörtuðu yfir því, að reikníngar landsprentsmiðjunnar væri ekki
auglýstir almcnníngi, og bauð stjórnin þá, samkvæmt tillögum al-
þíngis, með breti dómsmáladðgjafans 9. júní 1855 stiptsyfirvöldun-
um, að bera umhyggju fyrir því, a~ nokkurn veginn fullkornið á-
grip af reikníngum prentsmiðjunnar fyrir næstliðið reikníngsár yrði
auglýst á prenti, þegar biilð væri að endurskoða og leggja úrskurð
á þá, og að því skyldi fylgja yfirlit, er sýndi, hvernig hagur prent-
smíðjunnar værí víð enda reiknfngsskapararslns, og skyldi þetta einn-
ig gjört fyrir hin kornandi ár. þó að nú se litin 6 .ir, síðan stípts-
yfirvöldunum var þannig með skýlausri skipun stjórnarinnar gjört aa
skyldu, a~ auglýsa prentsmfðjurelkníngana, hafa þau þó eingan reikn-
ing auglýst fyrir þessi tÍr, og sjáum ver eigi, her nfsökun getnr
verið fyrir slíku, nema það skyldi vera, sem ólíklegt er, a~ ekki se
enn búið að endurskoða og rirskurða reilmínga prentsmiðjunnar fyrir
ári~ 1854.

þessi og þyílík dæmi sýna þa~ að vorri hyggju Ijóslega, hversu
brýn nauðsyn er til þess, ab embættismönnum se gjört a'Oskyldu, aa
auglýsa hið bráðasta slíkar reikníngsskýrslur, og þegar vér athugum,

a~ stundum hafa geinglð heil ár, á'Our en reikníngar emhættlsrnanna
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eru endurskoðaðir og iírskurðaðlr, en áhugi almenníngs mestur á því,
ab fá sem fyrst a~ sjá það, hvort gjöld hafa verið af þeim krafin á
löglegan hátt, og þeim sfðan löglega varið, þá verðum ver að álíta
þil~ fulla nauðsyn, að allir þess konar reikníngar se auglýstir sem
fyrst, eptir a'O þeir eru samdir, og að síðar se skýrt fní þeim smá-
breytíngum, er gjörðar kunna að verða á þeim vi~ endurskoðun og
ritskurð þeirra. Ver ætlum, a'O með þessu se bætt úr eðlilegum á-
huga almennings, a~ sjá reikningana, og að þessi tilhögun verði ný
hvöt fyrir embættismennina, að vanda þá sem mest frá sinni hendi.

Af framanskrifuðum ástæ'Oum viljum ver ráh þínginu til, að
senda konúngi vorum þegnsamlega bænarskrá þess efnís :

1. Að stjórnin gjöri embættismönnum þeim, er hafa á hendi
stjórn opinberra stofnana og sj tÍða, það að lagaskyldu, að
auglýsa á prenti greinilega og nákvæma reiknínga sjóð-
anna og stofnananna sem fyrst, eptir að ársreikninqar
ern samdir, og að gjöra síðan grein fyrir breytíngum
þeim, er gjörðar kunna að verða á þeim við endurskoð-
un og endilegan úrs7íUrðþeirra í stjórnardeildinni íslenzku
í Kaupmannahöfn.

2. Að kostnaður sá, er þarf til auglýsínga þessara, gjaldist af
eigum sjálfra sjóðanna og stofnananna.

Reykjavík 21. júlí lR59.

Petur Petursson, Sveinn Skúlason, Arnljótur 6lafsson".
formabur. framsögumaður.

Framsögumaður : Þa~ er heppilegt bæðl fyrir mig sjálfan, sem
er svo úngur í þíngmennskunni, og fyrir máli~ sjálft og afdrif þess
Ii þinginu, að það er svo lagað, a~ stírð og ófullkomin framsaga mín
getur varla orðlð því til fyrlrstöðu, því her er um svo einföld rétt-
indi þjóður vorrar að gjöra, sem menn eiga fulla heimtíngu á, og
sem menn af reynslunni víta a~ stjórnin er fús á að taka til greina.
Eg ætla því, at) ekki þurfi mikið að mæla með uppdstúngunum sjálf-
um, þrí mer þykir ólíklegt, að þær mæti mildum mótbárum af þíngs-
ins hálfu. En til þess að skýra betur fyrir þínginu, hvílíkt gjörræði
og lagaleysi geti af því leitt, þegar þjóðin ekki hefir hönd í bagga
með um stjórn opinberra stofnana og sjóða, og hvernig fe þeirra er
varið, þá vil eg skýra nokkuð betur dæmi það um landsprentsmiðj-
una, sem drepið er á í nefndarálitinu. Stiptsyflrvöldunuru var fyrir
nokkrum árum skipað, að auglýsa reiknínga prentsmiðjunnar. Nú
eru 6 ár síðan, en þó er ekkert komið enn þá. Þa~ er þó óskilj-
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anlegt, a'ð þessir reikníngar se enn ékomnír fr:i stjórninni, og væri
svo, þ:í er það líklega af líþolanlega illum fdgángi á þeim. En þar
á móti hafa stíptsyflrvöldín gjört annað, Me'ð brðfl stíptamtmanns-

ins frá 9. marz 1858 er mælt fram með, a'ð styrkja 2 einstaka menn,
sem hafi byrjað ao gefa út blað, en ekki geti staðíst kostnaðínn.
þar er mælt fram með því, að útgefendnrnir Irii allan kostnaðinn víð
útgáfu blaðsins endurgoldinn af þeim 4000 rdd, styrk, sem veittur se
tiI óvissra útgjalda, e'ða ao stiptsprentsmiðjan taki ao ser kostnað og
sölu blaðsins, og borgi útgefendunum sanngjörn ritlaun, eptir þVÍ sem
um semdlst, það seRt nú reyndar ekkl 1Í bréfi stlptnmtmanns, að
þessir menn hafi beðið um styrk til þessa, heldur til a'ð stofna fe-
lag til eflingar snuöfj.írræktarlnnnr. Stjórnin svarar þessu með rab-
herrabréf 13. apr. 1858, og kveðst ekkí geta styrkt félag þetta, fyr

en hún fái nákvæmar! nppastringu frá stiptamtmanni (Forseti: Eg
"ero að biðja hinn helbraba þíngmann, a'ð blanda ekki því her inn
í, sem ekki kemur málinu víð). Eg skal undir eins smia mer að
rualinu. Stjórninni þykir fsj.írvert, að veita hinn kostnaðinn til út-
grííu blaðsins, sem stiptarntmaður, beðinn eða öbeðínn, H1m hafði

stringlð upp á, og sem hún veit ekki hvað mikill kunni að vera, af
þeim 4,000 rdd., sem ætlaðir eru í fjárhagslögunI1m tiI ÓViS8fa út-
gjalda á Íslandi, en hún er ekki ósamþykk því fyrir sitt leyti, að
prentsmiðjan taki að ser kostnað og útsölu blaðsins, og borgi rit-
stjórnnum hæfileg ritlaun, svo framarlega sem stjörn prentsmiðjunnar
f,ii S80, a\) hún geti geingið að þeim kostum, og fe se fyrir hendi,
er þarf til þess kostnaðar, Þegar nú nm það er ao ræða, hvort
stjórnendur prentsmiðjunnar og stjórnarherrann hafi gjört rett í þessu
efni, er fyrst á það a~ líta, hvort þetta hafi nú verlð hagur fyrir
prentsmíðjuna. þall virðist nú, ao svo hafi verið áliti'ð, fyrst þeim
"ar gefið vald ao gjöra það, ef það væri aðgcingllegt fyrir prent-
smlðjuna ; en eg held varla þetta hali "erill hagur, þegar á allt er
Iitíð, upplag, kostnað og sölu blaðsins. Upplagið er her um bil 400
exempl.; hvað selt er, veit eg ekki, en þao er líklega ekki mikill;'
því nóg er til all senda gefins til presta, prófasta og hreppstjóra, en
víð það rýrnar mí upplngiö ; prentunnrkostnaburinn er her um bil

170 rdd.; og með rltlnnnum, sem líklega hafa verið til tekin ríflega,
þegar 2 embættismenn áttu í hlut, verbur þessi kostnaður Ungt yfir
200 ríklsdalí. Salan býst eg vlð 138 mjög lítil; að mínusta kosti er þetta
rit mjög sjaldgæft fyrir norðan, og fæst ekki fyrir dýra dóma. Er það nú
löglegt, ao taka ftl opinberra stofnana og kasta því lít til verra en óþarfa,
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mer liggur vlð a'ð segja, kasta því fyrir hunda og hrafna. Þa'6 liggja :í
prentsmíðjunnl aðrar hafir, lögmætar kvaðir, sem hún ;í a'6 borga, ef
hún leggur nokkuð upp; fjórM hluti gró'ða hennar á a'6 tilfalla
Norðurlandi. t'etta var svo :íIn-e'6i() af stjórninni sjálfr], þegar prent-

surlðjan var tekin fr;í Hólum. Stiptsyfirvölduuum hefir opt verið
skrifað um þetta, en þau eingu svarað ; það lítur svo út, að þau
svari eigi lögmætum kröfum frá embættisbræðrum sínum, eða skjóti
skolleyrunum "i'b þeim, en þó gegnir hún slíkum ölmusubænum ó-

hlutvandra manna. Eg skal mí ekki fara mörgum orðum um gæði
þessa rits, en mer er spurning á, hvort þa'ð se sómasamlegt fyrir
æðstu yfirvöld landsins á ólöglegan hátt að styrkja lítgáfu þess rits,
sem níöír og smánar embættisbræður þeirra og embærtlsraðstafanir
þeirra. Eg þykist mí hafa frelsað samvizku mína fyrir þjó'b minni,
og vona a'b minnsta kosti, að þíngtð láti það skýrt í ljdsí, hvemig
þa'b álítur þessa a'bfer'b stjórnarinnar og stlptsyflrvaldanna, og að það
afbíðjí slíkt framvegis.

H. G. Thordersen : NIÍ þykir mer þYÍ líkast, sem her se farinn
að blása norðanvindur inn á þínglð, þessu, sem nú var þullð, mun
vera stefnt til stiptsyflrvaldanna, av mer skilst. Mer er nú ekki hægt
a'b svara öllu þessu; það "ar svo margt og mikið, og eg vona það
veitist mer til verkunar, þó eg vilji ekki her svara fyrir mig og
annan mann, sem her er hvergi nær staddur, en þó eins nákominn
málinu og eg; því það er ætíð viðurhlutamikið fyrir annan malspart,
að svara slíkum ásökunum; en eg vona menn afsakí mig, þó eg se
tregur til, að Svara einkum svona hroðalegum framsögumrita. Eg
ætla þVÍ ekki að fara her um fleiri orðum; það tekur því ekki.

Jón Hjaltalín: .Málið mun vera beygt til mín, sagði Bkarp-
hððínn, Eg hugsaði þó, að það væri eitthvað satt í þessum norð-
anvindi. Eg hugsaði, að þingsetu vor væri nógu laung og lands-
mönnum nógu dýr, þó menn brrikuðu ekki tíma, sinn til al'> berja
fram ósannindi. Framsiiqumaður þessi, það er þíngmaðurlnn úr
Norður-þtngeyjarsýelu, segir, a'b prívat-menn hafi beðið stjórnina
um styrk og Ieingið 200 rd. til endurgjalds. Eg veit ekki til, ab eg
eða felagi minn hafi beðið um eða feíngíð neinn styrk eða endur-
gjald. Eg hefi ekkert feinglð, og eg tel víst, al'> hann hafi ekkert
fclnglð heldur. En hitt var það, að stiptsyfirvöldin vildu ekki láta
þessa norðannepju vera óhrakta, heldur brúkúbu prentsmlbjuna til
að hrekja hana á prenti, og það held eg hafi ekki "erið nein stór
synd, og það var ekki heldur neitt laumingarmál, Hann talar UI1l,
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a'b blaðið muni ekki borga sig, og að það hafi ekki sezt á Norður-
landi. þa'b getur vel verið, að þa'b borgi sig ekki vel, en það kem-
ur líti'b þessu máli víð ; en það, að það hefir ekki sezt á Norður-
landi, er líklega af þv í, 11<lmenn hafa þar ekki kært sig UnI það
ýmissa orsaka vegna. Hann segir, að blaðið beri ösannar sakarglptir
lÍ embættismenn; því verð eg nú a'ð neita sem ósannindnm af hon-
um. Sagan er sögð þar rett" eins og 111Ín hefir geingið ; en þa'b er
kann ske hart abgnungu fyrir sumum, að heyra beiskan sannleikann.
Eg hugðí mí satt a'ð segja, a'ð eg hélt ekki, að það sæti á ritstjóra

"Nor'ðra", að taka svo djúpt í árinni um orðatíltækt ; eg hygg hann
se ekki svo varkár með þau; það mun hafa sézt hj;i honum, sem
ekki er betra. Eg skal ekki neita, að mer þykir undarlegt, hvernig
þetta kom fram eins og skrattinn iir snubarleggnum í þessu máli.
þetta held eg se, ,..a'b velta ser inn lÍ menn". Eg er a'b vísu ekki
hræddur, þó að mer se smíizt; eg er vlðbtiinn, nær sem vill. En
mer þykir það merkilegt, þegar verið er að biðja um reiknínga
og skýrslur, og menn eiga að hafa vissa stefnu, og þykjast hafa vissa
stefnu, að koma svo fram með allt annað ; eg held það se ósæmi-
legt, a'b hlaupa í slíkar gönur ; það er til að geta komið fram í
sauðargæru. l\{,il þetta virtist að vera meinlaust mál; því eingum
gat dottíð í hug, nð það ætti að brúka þa'ð til þess, al) geta rá'ðizt

á einstöku menn; en eg held eg verði varkár með nefndir hðban af,
ef það víðgeingst, a'b snúa málunum, eins og mönnum lízt, og til
annars eins og þessa. Eg vona ræba þessa þingmanns verði prent-
uð í alþínglstfðíndunum, eins og hún yar; hún er þess verð (Sveinn
Skúlason: þa'ð verður gjört).

Konúngsfulltrúi: Eg vil reyna til, a'b koma málinu lí nokkuð
aðra stefnu, en það hefir verlð nú um nokkra stund, svo a'ð geðs-
hræríngar manna sefist. Eg hefi fyrir mitt leyti ekkert serlegt móti
nefndaralltinu. Einringts skal eg geta þess, al) þar sem uppastringa
nefndarinnar fer fram lí það, a'b reikníngarnir se auglýstir strax, eptir
að þeir eru samdir, og síðan endurskobuu þeirra og endilegur IÍr-
skurður, þei er þetta miður hentugt. Eg vil upplýsa þetta með einu
dæmi, teknu af einum þeirra sjó'ða, er eg hefi undir höndum, nefni-
lega amtsjafnabar-jöðnum, um hvern eg glzka lÍ a'O almenníngi se
annast. Ársreikníngur fyrir þenna sjóð er saminn um nýár; nú er
það kunnugt, a'b póstur geingur ekki suður frá Stykkishélmí fyr en
síðast í febrúar. þótt mí ágrip af reiknfnguurn væri sent með þess-
um pósti suður til prentunar, mundi þab varla fást prentað fyr en
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síðast í marz eða apríl, og blaðið, sem inniheidi rigripið af reíkn-
íngnum, mundi ei verða orðið kunnugt almenníngi, fyr en komið
væri út á sumar. Nri hefir kostnabínum til [afnnbarsjöðsins æt~
verið jafnað niður í vesturamtlnu þann 10. marz, svo a~ niðurjöfn-
unarskjalið væri komið til sýslumanna, ,í~ur þeir í apríl útgefa þíng-
boðsseðla. þar af flýtur þá, a~ amtsbriarnlr ekki geta felngið ágrip-
in af reikníngnum, fyr en laungu eptir það, að búið er að jafna
niður á þá tollinum til jafnaðarsjéðsíns , og þannig fellur sú helzta
ástæða burtu, sem nefndin hefir fært fyrir þvi, að reikníngarnir skyldi
verða auglystir strax eptir a~ þeir væri samdir. Eptir þYÍ sem at-
hugasemdirnar víð relkníngana eru laguðar, og svörln upp á þær,
samt rirskurblr þeir, er þar um ern felldir, se eg eigi heldur, hvernig
almenníngi yrðl þær og úrslit þeirra gjör~ skiljanleg Heilla með
l.ingri ritllsnm. Af þessum ástæ~um álít eg betra, að auglýsa reikn-
íngana, eptir að þeir eru úrskurðaðir.

Forseti: Eg skal geta þess, að eg í þessu augnabllkí fekk bréf
frá þíngmanni Skagfirðíng« um, að hann sökum Iaslelka ekkl geti
komið á fund. Eg skal um leið híðja hina heiðruðu þíngmenn, að
halda Ser sem bezt "i~ efnið, sem er til umræðu, en fara ekki út í
aðra sálma.

Framsðqumaöur : Eg verð a~ neita því, að það se að nokkru
leyti að fara út fyrir efnið, að s)!na fram ,í, að stiptsyflrviildin og
stjrirnín hafa tekið af fe opinberrar stofnunar til slíkrar brúkunar;
þa~ á einmitt vi~ efnlð ; það þurfti ab koma fram. Viðvíkjandi því,
sem hinn hæstvirti komíngs{ulltr1íi sagði, skal eg geta þess, að það
var ekki meiníng nefndarinnar, a~ allar þær ritasetníngar, eða at-
hugasemdir, sem kynní að verða gjörðar við reikningana, skuli verða
birtar, heldur þær breytíngar, sem yrN gjörðar einkum á reikníng-
um amtmannanna, sem ekki eru svo mikilvægar, að það geti heitíð
míkíð mál. þetta vona eg se einginn 6gjörníngur, en þessir reikn-
íngar þurfa að koma sem fyrst; það gjörir alþýðu ánægðari, og það
verður með þessu eina mótinu; þá getur þa~ komið fyrir árslok,
annars getur það dregizt leingi. Eg verð því að halda fast víð
nefndaralltíð.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg vildi mega spyrja
nefndina, hvað meiningin se með því, sem stendur í 1. niðurlags-
atriðinu : "a~ gj1ira það að lagaskyldu, ao auglýsa"; er ætlazt til,
að beðið se um, a~ búa til lög, er skipi þetta? Á þvi virðist eing-
in þörf. En ef það er ekkí meíníngin, þá er nóg að segja, að stjórnin
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sklpí, að auglýsa skuli reiknínga opinberra sjó~a og stofnana, eins
og gjört hefir verit) í einstöku tilfellum áður. Eg held rettast væri,
all biö]a um, all skipanir stjórnarinnar um, ab auglýsa reilmíngana,
verðí ítrekabar. þar sem einnig stendur í 1. atrlðínu : "og að gjöra
síðan grein fyrir breytíngum þeim", o. s. frv., þ,í er það óþarft, þYÍ
þar sem verulegar breytíngar verða gjörðar, t. a. m. ef embættis-
maðurinn fær útsvar eða ábyrgð, lelðir það af sjálfu ser, at) þat)
kemur fram í síðari relkníngum. það er þó víst ekki nefndarinnar
meiníng, að fara að prenta allar útrisetníngar við reikníngana og
sviirin þar upp á, og úrskurði um þetta. l>að er ekkert unnið víð,
ao prenta annað en það, sem verulega auglýsir stjórn og ástand ~jób-
anna; þetta á ekki ao vera til að seðja forvit IIi manna, heldur til
gagns. Athugasemdir [ramsiiqumannsins hita að efninn til að því,
ao hvað miklu leyti stjórnendur einhvers sjóðs megi ráða yfir hon-
um, því hann finnur ao því, að stjórnin hafi leyft að borga IÍr til-

teknum sjóði til eim fyrlrtækis. Eg get nú ekki betur seð, en að
stjórnin af prentsrnlðjusjóðnum geti kostað rit, sem hún álítur gagn-
legt rit, sem miðar til at) forða mönnum frá landplágu og afstýra
tjóni; slíku riti er þó vert að gefa gaum og styrkja það. l>ao er
annað mál, ef alþíngi ætti all sj,i um þenna sjóa, svo ao t. a. Ill.

leggja ætti áætlun 11111 útgjöld hans og tekjur fyrir þíngíð ; þ:i hefði
stjórnin eigi leyfi til, all ráða yfir sjóðnum Ull þínginu fornspurðu ;
en það á ser mí ekki stað ; yfir þessum sjóði hefir einginn stjórn eða
umsjón, nema stlptsyfírvoldín og stjórnin, og fyrst svo er, álít eg þau

hafi fullt vald til, ao veita styrk af honum. Eg "ii leyfa mer að
stinga upp :í, að svo verði orðað, að stjórnin endurnýi skipanir sín-

ar til embættismanna um, að auglýsa opinbera reiknínga, þegar <Írs-
reikníngum er lokið; það er ekki þörf íÍ meiru.

Arnljótur Óla{sson: Eg get glatt mig yfir því, ao það eru ekki
komin fram mörg mótmæli gegn nefndnralltínu. Eg skal því einúng-
is svara hinum hæstvirta konúngs{ttlltrúet. Hann sagði, að menn gæti
ekki náð tílg.ingt sínum; relkníugar kæmi eigi svo snemma, að þeir
yrði auglýstir, áður en lagt yrðí á í næsta sinni. það er nú að vísu
líklegt, að þetta se 8\'0, hvað vesturamtlð snertir, og ber þá þess
að gæt~ að nefndin getur ekki breytt péstgnungunum, eða flýtt þeim;
en það nr tllgangur nefndarinnar, að flýta fyrir relkníngunum, svo
þeir kæmi sem fyrst. það er nú betur ástatt í suður- og norður-
umdæmunum í þessu tilliti; þar ern prentsmiðjur, svo reíkníngarnlr
geta þar strax komlð fram fyrir almenníngssjénir. Eg vona hinn
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hæstvirti konúngs(ulltrlíi sjái tilgánginn, og haldi ekki fast lÍ móti
þessu. Nngmal'ul' Ísflrðínga fann a'ð þ,'í, a'ð nefndin vildi, a'ð em-
bættismönnum yrði gjört það a'ð lagaskyldu, a'ð auglýsa reikningana.
Ver nefndarmenn höfðum dæmið fyrir oss; yer vissum, að embætt-
ismönnum hafðl verið skipað, a'ð gjöra þetta í einu máli, en þeir
höfðu ekkí hlýtt, og því þótti nauðsyn á, a\) gjiira þa\) að lagaskyldu.
þá fann hann og það a'ð ii'ðru atríðlnu, að embættismenn skyldi sí'ð-
ar gjöra grein fyrir breytíngunum; þetta er að vísu ekki nákvæmt
eða ekki rett orðað, þetta: "a'ð gjöra greina, því í þYÍ liggur eigi,
ab taka fram hverja ~í~tæ()u, en meiníngin er, a'ð sýna, hvernig til
g.ingi, a\) tekjur sjó'ðsins breytast, minnka eða stækka fr.i Því, sem
þær vorn í eptlrstöðvunum ári\) fyrir, svo að menn vaði eigi í villu
og svíma um, hvers vegna eptirstöðvamar voru SYO eður svo í
fyrra, en svona nú, heldur vlti, af hverju þa'ð kemur. Mer dettur
ekki í hug, að embættismenn skuli taka fram allar athugasemdir og
abflnníngar ; enda eru þær opt fremur snuismnglegar ; heldur eínúngls
breytíngar á uppbæðinnl, svo menn geti skilíð reíkníngana. Hinn
lníttvírtí þfngmabur Ísfiröfnga hefir og sagt, ll\) stjórnin gæti gjiirt
víð fe opinberra stofnana, það sem hún vildi. Eg skal nú ekki tala
um, hvað heimta má af stjórninni sem lög.ibyrgð ; en hitt veit eg,
að stjórn hvers sjó()s sem er hefir síðferðislega ábyrg\) á qárgeymsl-
unni og fjárvörzlunni, og það undrar mig, að hinn háttvirti þíng-
rnabur skuli nú vilja vef'eíng]n það ; því hann hefir sýnt svo optlega
.íOur, hvaða ábyrgð stjórnin hafi fyrir þjóð og þíngi. þao er og und-
arlegt, að þíngmabur Ísfirðinga, sem svo opt hefir farið í sjóðaleit
og krafizt relknínga, þa\) er undarlegt, segi eg, a\) hann nú vm ekki,
að menn eigi heimtíng á, a~ fá skýrslu um, hvernig fe opinberra
stofnana se varið. Eg vona, a\) dæmið um Hirði sýni, að það se
öll nauðsyn á, a~ menn megi tala um, hvort fe því se vel vartð,
sem þannig er varíb, og væri reikníngar prentsmibiunnar nú til, þ,i
"ÍSSl1J11 'er, hve dýr Hirðir hefir orðið henni, og þá um leið metið,
hvort upplýsíng sú, sem Hírðlr hefir breytt út, se YCI''Okostnaðarins,
eður gjört hann a'O metfé,

H. Kl'. Friðriksson: Eg er mí samdóma þVÍ, a\) reikníngarn-
ir ætti a'ð koma út, áður en úrskurður stjórnarinnar kemur, því þeir
vinna ekkert við dráttinn, og verða ekkert glöggari við rirskurðínn ;
en verði nokkur breytíng, verður hún tekln upp í næsta rírs reikn-
ínga með þeirri skilagrein, sem nauðsynleg er, til þess menn sjái, í
hverju breytíngin er f(ílgin, og hvernig á henni stendur. Annars eru
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þeir, eins og þíngnuiður Ísfírðínga sagði, druíkvæmlr. Eg get mí ekki

að mer gjört, að minnast nokkuð á þao mál, sem framsögumaðul'
vakti máls á nú her á þinginu, Ilm útgjöf Hirðis. þao er nú fyrst

og fremst, að þetta mál er með öllu óskylt þVÍ, sem liggur mí fyrir
til umræðu, það er allt annað mril, að auglýsa relkníngana , og hvern-
ig fe einhverrar stofnunar hafi verið varið. Her er ekki a'ð tala UIIl,

að stjórnendur prentsmiðjunnar hafi nokkra lagnabyrgð fyrir nlþíngl,
til hvers þeir hafi varið fe hennar, eða að þeir þurfi að leita sam-
þykkis þingsins Í því; því til þess þyrfti nýja löggjöf; rnalíð er því þess
vegna óvlðkomandl. þa'ð hefir verið sagt, að HirOir mundi ekki hafa
gjört mikið gagn, eða a'ð þær upplýsíngar, sem hann hefði, væri
eigi mikils vírðí ; en það eru fleiri en þíngmennirnir úr Norður-

Þíngeyjarsýslll og Borgarfjarðarsýslu, sem eru færir til að dæma um
þao; þeirra dómur er ekki einhlítur, eða <Íreitlanlegri en annara; það
eru fleiri sem geta skilið, hvað stefnir til gagns og hagsældar fyrir
landi tl en þeir, og eg þverneíta því, ao nokkur ósannindi sjeu sögð
um embættismennína. Önnur eins skýrsla og sú, sem þíngmaðurlnn
úr Norður-Þíngeyjarsýslu kom með, er eigi mikil" vírðl og skýrir
lítið malíð, því ao hiin var, mildast sagt, öll skökk og skæld fr,l
upphafi til enda.

Pétur Petursson,' Eg skal mí einungís geta þess, að þegar

nefndin ræddi þetta mál sín á milli, var hún ofur .jskikkanleg og
baktalaði eingan mann. Svo það má virða það víð framsögumann-
inn, ao hann hefir sagt álit sitt opinberlega í heyranda hljóði, en
ekki Ma sao mönnum fyrir læsturn dyrum. Eg get ml ekki veríð á
öðru, en að nefndin hafi byggt 1. niðurlagsatríðið á griðum ástæðum;

því auk þess, sem nú er tekið fram, vakti það fyrir nefndinni, að
ef reikníngarnir yroi ekki auglýstir fyr, en úrskurður stjórnarinnar
væri kominn, gæti þao ef til vill dregizt leíngi, og þá kynni
menn að liggja stjórnardeildinni íslenzku á hálsi, og kenna henni um
það, en um leið og menn nú sneiddu hjá þessu, yrbí það einnig
hvöt fyrir embættismennina, þegar það sæist, nær reilmíngarnir eru
búnir frá þeim, og nær þeir kæmi aptnr frá stjórnardeildinni.
þetta held eg se vel hugsab, Eg er ,i þeirra máli, sem álfta, að
bnikun sjóðanna liggi fyrir utan þetta mal, á meðan ekki koma fram
mótb{írur gegn auglýsíng reikninganna.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg ætla ao svara fáein-
um orðum þíngmanni Borgfírðínga- ekki af því, ao eg ekki viti, ao
þíngmenn hafi bæði heyrt og skilið, all hann hefir öldúugis rángfært
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orð mín, heldur til þess a~ þfngtíðlndin beri það með ser. þar

sem eg sagðl, a~ þínglð hefbí ekki stjórn yfir sjóonum, segir hann eg
hafi sagt, a~ stjórnendurnir hefbí einga ábyrgð, og þar sem eg sa gðl,
að eg áliti, ab stjórn eins sjöðs hefðí vald til, að verja fe hans
til gagnlegs augnamíðs, segir hann eg hafi sagt, að ekki mætti hreífa
,i~ þessu. þetta kalla eg mí ástæðulausa r.íngfærslu.

Framsögumaður: Dæmið var tekið til ao sýna gjörræðí stjórn-

andanna, og hve nauðsynlegt væri, að fyrirbyggja slíkt. Hvað orðið
"lagaskylda" snertir, þá liggur það í augum uppi, að þegar skipun
stjórnarinnar ekki er hlýtt, þa er nauðsynlegt a~ gjöra það að skyldu
með lögum, hvernig sem stjórnin vill fara að því; hún getur gefið út
opíb bréf', hvar í það se gjört. þetta er nög því, öllu hinn er svarað
af meðnefndarmönnum mínum.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að vera á því, ao betur færi íl, að
stjórnin fyrir skipaði, að reikníngamir væri auglýstir, heldur en a~
hún gæfi út um það lagaboð, En til þess að níðurlagsatríblð í
álitsskjall nefndarinnar geti farið í þessa stefnu, hlýt eg að benda
hinni hlíttvirtu nefnd til þess, að nauðsynlegt yrði, að orðíð : "laga"
felli burtu, og níðurlagíð yrðl, eins og hinn heiðraði þingmaður Ísfira-

ínga gat um.
Ásgeir Einarsson: Eg hefði ekki hikað via, ao fallast II það,

sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sagði, því það ætti a'ð vera
nóg, að stjórnin skipaði slíkt; en af því sagt er, a'll stjdrninnl hafi
ekki verið hlýtt, vekur það vafa fyrir mer, hvort ekki se ástæða til,
að fallast lÍ upp.istúngu nefndarinnar. þa'll er ágreiníngur íí milli
uppáettingu
það, hvort
se lagour

nefndarinnar og meíníngar SU mm þingmunna um
birta skuli reilmíngana, ;í'llur en stjórnanirskurður

á þá, eða fyrst að því búnu; en nú getur þurft
konungssamþykki til rirskurðaríns ; þao getur 1. a. m. verið hnikað fe
vissra stofnana til einhvers, sem ekki er samkvæmt tílg.íngtnum,
og ef svo komingur væri búinn ao samþykkja allt saman, állur en
maður vissi af því, þ;í ræki að því sama, og menn hafa otað fram
í kollektumallnu, a~ því yrði ei breytt framar, og það held eg sýni,
að ekkert se á mötl því, að reikníngarnir komi strax fyrir almenn-
íngs augu. Breytíngarnar geta þá komið í næsta reikningi.

H. G. Thordersen : Eg heyri svo marga tala um, að stíptsyfirvöld-
unum se gjiirt að skyldu, að gefa út reikninga á prenti. þa~ kann
ske gjöri minnisleysi mitt, a~ eg man ekki til þess, og verð eg því
a~ neita því a~ sinni, ao nokkurn tíma hafi kornið skipun frá stjörn-
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inni til mín um slíka auglýsíngu; eg vil tiI taka um spítalasjóðlnn,

sem eg hefi undir hendi; þeir reikníngar sem aðrir gánga árlega til
stjórnarinnar eptir Iylrskipaðrl reglu, en hvernig þeim kann að vera
varið, er annað mál, sem eg gef ekki um að hrella her; það kemur
ekki þessu máli við, En hvað þlí reiknínga snertir, sem eg hefi sam-
eiginlega með stlptamtmannlnum umsjón um, sem ern prentsmiðju-
reikníngarnir, og 'I'horchlllil-sjóðsreíkníngarnlr, man eg ekki til, ab til
mín hafi komið nein skipun þar ao ltitandí ; þeir eru sendir til stjórn-
arinnar á ári hverju. Eg segi þetta elmingís til ao afsaka mig, og
ætla því ekki að fara leingra tít í það.

Framsögumaður : Mig furðar stórlega á mlnnisleysl hins há-
æruverðuga 2. konúngkjörna þíngmanns, því nefndarálitið hefir þó
Jegið lögboðinn tíma á Iestrarsalnum, og í því er stjérnarráðsbréflð
tiIfært með dagsetníngu, og orðrétt tílfærð úr því skipunln um ab birta
prentsmíðjureikníngana, og eru mí 6 ,ír, síðan skipunarbréf þetta var
ritað. Um hina sjóbína er ekki talað; en það er ekki nóg, að senda
reikníngana niður til stjórnarinnar; þeir verða þó ao koma einhvern
tíma aptur þaðan, og þá á ao auglýsa þll.

ll. G. Thordersen : Eg vero að afsaka það, að eg hefi ekki
nennt að lesa nefndarálitið li Iestrarsalnurn, hversu merkilegt sem það
kann að vera; en eg man ekki betur, en að svo se, sem eg sagði áður.

Arnlj ótur 6lar~son: Eg ,ílít nauðsynlegt, a'ð halda fyrri hluta
nefndarálitsins ; en eg vil gjöra það viðnnknatkvæðí, að fyrir aptau
orðln : "gj<ira síðan", verði sett: ,lí næsta árs rei1cníngi". Breytíng-
ar þær, sem gjörðar verða á reíkníngunurn \i'ð úrskurð þeirra, hljóta
ao lúta að því, að færa upphæðina upp eða níbur, Þegar breytíngin
el' innfærð í næsta árs reíkníngl, þarf einúngis að skýra frá því í
athugagrein, að breytíngin se eptir rirskurbl stjórnarinnar, en annars
geta menn ei seo, hvernig <'Í þeim stendur. Eg vil eigi svara hin-
UIll háttvirta þíngmanni Ísflrðínga öðru, en því, að eg hélt aldrei,
að hann væri sjálfum ser svo ésamkvæmur , aa finna ao því í Fe-
Iagsrltunum, sem hann vill ekki láta alþtngi einu sinni hreifa við.

Ásgeir Einarsson: það verour ekki mikið, sem eg þarf ao segja,
því hinn hei~fraði þíngmaður Borgfirðínga tók ómakið af mer, með
að bera npp víðaukaatkvæði. A'b eins "ii eg geta þess, ao eg þekki
eingan annan m.íta, til ao auglýsa reíkníngana almenníngí , en ab

gjöra það á prenti.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg get ekki kann azt "i~,

ao í Felagsritunuru se fundið ll,ð því, að prentsmíbjuatjémin hafi
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tekíb að ser Hirði, og það er þó víst varla annað, sem þíngmaður
Borgflrðínga getur meint. Eg vil leyfa mer að taka það fram, viðvíkj-
andi uppastunguatrlblnu, að þó me'nn kunni að geta sagt, að það skaði
ekki, þó uppastringur þíngsíns se óheppilega orðaðar eða oíborlb í þær.
þá held eg þó, a'ð "hva'ð eitt skaði, sem er um of«; eg held miklu fremur'
a'ð þíJlgill ætti all laga uppastringur sínar í það form, sem menn vilja
ao haldist og stjórnin fari beint eptir. Víðvfkjand! fyrsta atrib! í
uppastúngu nefndarinnar verð eg að halda fram breytíngaratkvæbl
mínu fremur en uppastúngu hins háttvirta konúngs{ulltrúa, a'ð breyta
"laga:;l,ylrtn« í "skyldu«. Mer þykir það undarlegt, að það er eins
og þíngmenn viti ekki, að úrskurðir um reilmínga geta opt ekki feing-
izt ii fyrsta ári; því viðvíkjandi eins árs reikníngi þurfa opt að fást
nýjar og nýjar skýrslur, sem kunna a'ð vera að tínast að í mörg ár.
þetta er hætt vi'ð verbí svo, hvernig sem péstgaungurnar kunna að
breytast, og hvort sem endurskoðun reiknínganna færi fram her eða
þar. Villvíkjandi breytingum lÍ reikníngunum, þá finnst mer ekki
þurfa að taka það betur fram, en gjört er í nefndarálitinu, "að aug-
lýsa greinilega og nákvæma", því það er sjálfsagt, a() ef reikníng-
arnir eru greinilegir, þ.í verður gj örð grein fyrir breytíngum þeim,
sem gjörðar verða eptir yfirskoðun þeirra.

Ásgeir Einarsson: þar sem hinn há ttvirti fulltrúi Í:;fi rðíngu gat
þess, ab endurskoðun relknínganna mundi þurfa að fara fram í fleiri
ár, þá þykir mer það ætti a'ð ver» því meiri ,í;;tæ~a til, að mæla
fram með nefndarálitinu, svo hert yrbí ,í embæulsmönuum, a'ð flýta
ser með relknínga sína, svo þeir geti þó sem fyrst orðið auglýstir.

Jón Petursson: Eg vil stinga \I1JP á, a'ð breyta "lagaskyldu"
í "skyldu", og Líta stjórnina um það, hvort hún lætur það koma sem
Ingaboð eea skipun í brðíum sínum. Líb þykir mer sem seinni
hluti í fyrra atriðl nefndar.iliteins lllætti falla burt, nefnilega "að
gjöra grein" 0. s. frv.; því það er Ialiö í orðinu lÍ undan: "greini-
leqa og nákvæma", því þ,i verður all taka upp í reíkníngana allar
þær breytingar, sem: stjórnin hefir gjört við fyrri reikníngana, hvort
sem þa'ð kemur fram í tekju- eða ú:gyars-d,íIIdnum; annars eru reikn-
íngarnír ekki uakvæmlr, og er eg þVÍ samdóma hinum háttvirta full-
trúa Ísfírðínga. Mer finnst nákvæmara og vaíamlnna, að bæta því
við eptir orbin : "eptir (J,ðársreikníngm' eru samdir": "og þó bú-
ið se að fella úrskurð um þá".

Halldór Jónsson: Eg er meðmæltur breytíngaratkvæði hins
háttvirta þíngmanns Ísfirðínga ; og viðvíkjandi breytíngaratkvæði hins
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háttvirta þíngmanns Borgflrðínga álít eg nauðsynlegt, að vlð það Be
bætt orðunum: "ef mögulegt er", þvískeð getur, ao úrskurður stjórn-
arinnar komi ekki SYO snemma, að þessu verbí við kornlð ; og vona
eg þíngmaburlnn taki að ser þetta víðaukaatkvæði.

Arnljótur 6laf$son: Eg vil gjarna taka að mer breytíngu eða
viðauka þann, er hinn háttvirti þingmaður úr Norbur-Múlasýslu stakk

upp á. En eigi vil eg fella úr orðið " laqa", sem sumir hafa hneyksl-
azt á, enda þekki eg ekki mun á skyldu og lagaskyldu í þessu efni,
nema að formínu til, en alls ekki í sjálfu ser. Eg víl biðja hinn
háttvirta þíngmann Ísflrðínga að lesa Félagsritln, og gæta að, hvort
þar er ei fundið að því, a~ prentsmiðjan hafi tekið a'b ser rit til að
prenta lÍ sinn kostnað (Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Nei!)
Jú, Landstfðíndln (Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Nei I).

Páll Sigurðsson: Eg verð a~ lýsa því yfir, að eg halla mer a~
nefndaralitínu, og vil láta standa "lagaskyldtt(', því þa~ er víður-
kennt, að stjórnin hafi á'bur skipað embættismönnum, a~ auglýsa
reiknínga allra sjóða, er þeir hefði undir hendi, en Því hafi ekki
verið gegnt; og er eg hræddur um, a'b svo kynni a~ fara enn þá,
þó hún færi a'b skipa á ný. þa'b yrði bágt" a~ vera a~ ítreka þetta
aptur og aptur, eins og þegar húsbóndi þarf einlægt a~ vera a~ sub-
ast um þa~ við vinmunann sinn, a~ hann skuli t. d. giöra það mí,
sem hann hafi lÍour verið búinn að skipa honum, en ha nu hafi ekki
gegut því <Í~ur, eða annað því líkt; en ef þnð væri gjört a~ laga-
skyldu, p,i þyrfti ekki að vera ao nauða um það optar, því þá er
það fullt lagabrot. Eg álít og, að stjórnin geti ekki hnikað fe vissra
stofnana til livers sem henni lízt, og gjöra vi~ það sitt hvað ; því
menn verða að gæta að helgi sjó~anna og augnamiði þeirra, og hef-
ir þetta áður veríb rætt á alþíngl, þegar talað var um Thorkílíí-

sjóðinn.
Ásgeir Einarsson: Mer þykir ekkí þurfa a~ þræta leingi um,

hvort á a~ hafa "lagashyldu" eða "skyldu", því ef lagaskyldu er
ei hlýtt, þá er það lagabrot, en ef skyldu er ei hlýtt, þá er það
skyldurof, og finnst mer hvorttveggja vanvirða fyrir serhvern em-
bætfismann.

Jón Sigurðsson fr,í TandraseIi: Mer er það ný kenning, sem
eg heyrði af munni hins háttvirta þíngmanns Reykvíkinga, að það
væri a1lt annað, að standa reikning af gjörðum sínum, en annað,' að
standa ábyrgð, Mer virðist, a~ það verði þó cptast að fara saman,
og því er verið a~ biðja um auglýsta reíknínga á meðhöndlun þess-
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ara sjó~a og fjármuna, a~ menn munu þykjast eiga rett á, a~ finna
a~ þeim, og heimta ábyrgð, ef þeim þykir þeir órettilega brúkaðir,
því embættismenn munu þó skyldugir, að .íbyrgjast gjörðir sínar;

þess vegna var þao líka, a~ mer þótti forsjállegt og vel "io eiga,
svona fyrir fram, dæmið, sem þíngmaðurlnn frá Norður-þtngeyjarsýslu
setti fram, svo að menn vissu það strax, a~ ef slík og þvílík títgipt

yrbl bítin standa í reikníngunum, þá þeir kæmi rit, mætti strax bri-
ast yio mótmælum. Þannig var líka her í gær í kollektuuuílinu ósk-
að eptir, að stjórnin, þ,í hún gjörbí skil Ii þeim relkuíngum, heidi

þar fyrir utan þeim kostnaði, «em ekki kæmi stiptaninni við. Í
annan máta þykir mer það undarlegur feill, sem npp hefir viljao
koma í þessu máli, helzt hjri embættismönnnnum, ao þeir vilja an-
taka, a~ þeim verði gjört að sliyldu, en ekki að lagaskyldu, ao aug-
lýsa reikníugana, Eg skil ekki, af hverju þessi mismunur getur
sprottið, nema ef það væri af þeirri hugmynd, að þeir kynni heldur
að geta sloppið vítal ítið, þó þeir, sem menn kalla, skelli vio því.

skolleyrunum, ef það væri ekki nema einföld skylda: en það mundi
verða saknæmt, ao gegna þd ekki, ef það yrbí gjört þeim ao laga-
skyldu. Eg veit nlÍ ekki, hvort þessi mismunur á ser stað ; en mer
sýnist, að þegar alþíngi er að biðja um einn hlut eður skyldu, þá
hukli það ekki Ii þd, a'ð biðja ritþrykkilega um lagaskyldu, eður
það friist í lagalegu formi, sem það opinberlega biður um.

Konúngsfulltrtti: Eg held þíngræburnar hef'ðí ekki misst mik-
ils f, þó þíngmaður sá, sem nú settist, hefði ekki haldið þessa ræðu,
Þegar eg reo til þess, að nefndin felldi lít IÍr uppástringu sinni orð-
io "laga", þá var ekki meiníng mín SIÍ, eh annara þíngmanna, sem
verið hafa á því sama, ab embættismenn gæti með því skotið ser
undan nokkurri ábyrgll, því Mn er SIÍ sama, hvort sem stjórnin
býður ao auglýsa reikníngana með lagabobl, ella fyrirskipar það á
aunan hátt; heldur miðabí athugasemd mín til þess, ao þetta mál
gæti komizt í það rétta horf, og Jeingíð sem fljótasta afgreiðslu af
stjórninni.

Petur Petursson: það var ekki meiníng nefndarinnar, að biðja
um frumvarp frá stjórninni, sem yrði lagt fyrir alþingi, heldur var
sú meiníngin, að biðja um beina skipun. Eg álít það vera eins
sjálfsagt, að hlýða skipun stjórnarinnar, fyrir embættismenn, eins og
lagaskyldu, og þess vegna get eg ekki seo neitt á móti þVÍ, þó að

haft se "skyldu" í stað "lagasliyldu".
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Forseti: par e~ ekki taka fleiri til máls, álít eg undirbúuíngs-
umræðu þessa máls lokið.

Kemur þ,í eptir dagskrtinni til undírbúníngsumræbu nefudur.ílitlð
um sektir fyrir illa meðferð á skepnum, Frarnsiiqumaður í þessu
máli er hinn heiðraði þín gm aður IÍr Norður-Múlasýelu.

Síðan var nefndarálitið afhent þessum þingmanni.
Framsögumaður (Halldór Jónsson): Eg skal leyfa mer að

lesa nefndunilitið upp.

"Hi~ hefðraða alþíngi hefir 12. dag þ. m. kosið oss undirskrif-
aba í nefnd, til að segja álit vort um bænarskrá frá Þínghöfðafundi,
sem fer því á flot, að þíngi~ beri þá bæn fram fyrir kouúng vorn,
að hann láti leggja fyrir næsta alþíngi eptir þetta Iagafrumvarp,
er ákveði hegníngu eon sektir fyrir vísvitandi illa meðferð á kvik-

fenaM.
Til leiðbeiníngar í þessu efni hefir nefndin og feingið lagaboð

fyrir Danmörku um sama efni, dagsett 21. janúar 1857, sem er eitt
af þeim lagabooum, er í þetta sinn vorn lögð fýrir þíugíb í því skyni,
að það segM álit sitt um, að hve miklu leyti þuu gæti iítt ,ið lÍ Ís-
landi. Nefndin hefir lagt hið danska lagaboð til grundvallar fyrir
umræðum sínum nm m.ilið, og leyfir ser nú, ;lð láta álit sitt um það
í ljósi á þessa leið:

Í þessu mikilsvarðanda málefni, viðvíkjandi dtilhlýðilegrl með-

ferð á skepnum, geta átt ser stað svo margvísleg tilfelli og með svo
margbreyttum atvikum, hvort heldur til afbötunar eða áfellisaukn, a~
ekki virðist gjörlegt, að taka serstakar ákvarðanir þar a~ hitandi inn
i almennt lagaboð, heldur verður að ætla það dómaranum, að leggja
allt þvílíkt il vogirnar. Ei að síður álítum ver lagaboð Ulll þetta
efni með öllu ómissandi, til að lýsa því yfir, og innræta það með-
vitund manna, að skepnurnar eigi rett á ser og standi undir vernd
laganna, SYO einginn geti ímyndað ser, að það verðl látio óátali\,),
hvaða ósvífni og grínund sem við þær er beitt, t. a. m. þegar menn
i f6lsku limlesta þær eða berja til skaba ; þegar hestar, horabir cf
til vill og meiddlr, sligast eða detta niður dauðir undir afarþúngnm
IdyJjum, eða þeir eru kostaðir eba spreingdir á fautalegri reið til 6-
þarfa og í drykkjuslarki; þegar Iénaðnr, sökum heímskulegrar ásetu-
ingar á haustum, eða af eintómri nízkn, CI' dreginn fralll ;Í litlu og
lelegu f6'bri, uns hann fellur IÍr hor eða húngri, eða þegar hóraðir
og hringraðir hestar eru látnir gánga um elntrimar jnrðleysur í bruna-
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hörkum og íllviðrum, án þess á 5\'0 mikla líkn sem húsaskjól á nótt-
inni.

A~ því er snertir meHero eður undlrbtinfng nuilsins á þessu
þíngi, fer bænarskr.iín frá l'ínghöfOafundinum ekki fram á meira en
það, að þfngið bmji um konúnglege frumvarp til næsta þíngs; en
þar sem nú lagaboð sama efnis hefir verið lagt fyrir þíng þetta, til
þess það segbi álit sitt um það, a~ hve míklu leyti við gæti átt, a~
lögleiða það fyrir Ísland, og þar sem nefndin einmitt hefir lagt þetta
lagaboð til grundvallar fyrir umræðum sínum og fallizt á það í öllu
verulegu, virðist mega skoða það sem frumvarp, sem þíngHl bioji nm
a'O lögleitt verði á íslenzku mall fyrir Ísland með þeim breytíngum
eða orðamun, sem þinginu þyki bezt vio eiga.

Af framan töldum astæðum mælum "cr samhuga með þyt, að
þíngíð biðji hans hátign konúnginn, að gefa oss lagaboð um með-
ferð skepna, þannig ór~ao:

Hver sem verður uppvís að því, að hafa viljandi mis-
þyrmt skcpnurn, hvort heldur sínum 'eigin eður annara,
einkum hestum, kúm, kindum og geitum, eður beitt 'við
þær ímeðferð eða viðurg,iörníngi miskunarlausri harðýðgi,
eða vísvitandi af skeytíngarleysi stofnað þeim í kvalir og
dauða, á að sæta sektum til hlutaðeigandi sveitarsjóðs, allt
að 60 rdd., eða likamleqr! hegníngu eptir málavöxtum, og
ser í lagi með tilliti til þess, hvort brotið er framið í 1.
sinn eður ítrekað.

Reykjavík, 21. dag júlím, 1859.

Jón Hialtalin, Halldór Jónsson, Arnliðtur 6lar~son".
formabur. frarnsðgumabur.

Framsögumaður : Eg vona, að nefndarálit þetta fái meðhald
þíngsins að efninu til, og þ;í er eg dnrogður, og skal ekkl þrátta
um orðaskipun og orðaval. f>a~ getur nl verið, ao því mætti haga
8,'0 betur færi; eg get 1. a. m, ímyndað mer, að sumum kynni a~
þykja hinar einstöku tegundir skepna vera taldar fram .ín nrrgilegs
tillits til hvorstveggja kynslns, svo sem að betur færi að breyta

"kúm" í "nautpeníng", en í öllu falli er það eina kynið eins vel
og hið annað fólgio í nafninu "skepna". Annars skal eg mí bíða
þess, ao þínginenn l;íti í ljósi meiníng sína.

Benedikt Þórðarson: Mer "iroist nefndarálit þetta vel samið,
og vita í göða átt að efni þess og ætlun; þ6 er það víðvíkjandi níð-

nrlagsatriðinu ao eg verð að leyfa mer 30 gjöra litla athugasemd.
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þar eru nokkrar skepnur nafngreindar, 1. a. m. hestar, kýr, kindur
og geitur, og þeim einkum friðlýst, en til eru margar fleiri skepnur,
sem menn eiga vald ií og geta farið illa með, og þær eiga þó rett
sinn, eins og hinar. Mer þykir ekkert að In-í, þó þær se ekki nafn-
greindar, en eg vil að hinar se það ekki heldur, og nafnið "skepnur"
nái jafnt til allra skepna, hvað sem líður ~erstaklegllm nöfnum þeirra.
þessu viðvíkjandi áskil eg mér því breytfngaratkvæbi ,ið nefndar-
álitið á þessa leið:

"Hver, sem verður uppvís að því, að harel viljandi og nauð-
synjalaust misþyrmt skepnum, hverjum helzt sem eru, og
hvort heldur sínum eigin eður annara, og að hafa á ein-
hvern hátt beitt við þær í meðferð eða vi()urgjörníngi misk-
unarlausri hm'ðýðgi, eða af skeytíngaJ'leysi stofnað þeim í
kvalir og dauða, á að sæta sektum til hlutaðciaarul; sveit-
arsj óðs, frá einwn ríkisdal til 50 rdd., eða líkamlegri hegn-
íngu eptir málavöxtum, og ser í lagi með tilliti til þess,
hvort brotið er framið í fY1'sta sinn eður ítrekað".

Jón Sigurðsson fr.í Tandraseli : Mer þykir mí líklegt, að allir
taki vel í þetta m.il, því öllum m.í Hra umhugað, að það se vernd-
aður rðttur skepnanna, sem guð hefir gefið manni, og að það se
kristilega með þær farið; en mer þykir vanta eitt við upp.isningu
nefndarinnar, þegar beðið er um lagaboð í þessu efni, að það er
ekkert bent til, hvernln þessi mál eigi að höfðast eða sækjast, hvort
að rettvísin á að gjöra það, eta svona hver sem vill. Ætli það
væri ekki betra, að nefndin vildi yfirvega þetta aptur á milli funda,
og bæta þessum akvörðunum við.

Guðmundur Brandsson: Eg játa það, að mer yfir höfuð geðj-
ast að nefndnralltlnu, en samt mundi, ef það kæmi út sem lagaboð,
mega teygja úr því <Í ýmsa vegu. Eg skal til taka: einhver maður
kann að setja á vetur of margar skepnur, svo að hann missl margar
þeirra "egna ófyrirsjáanlegrar vetrarhörku ; annar, sem gjörir hið
sama, kann að slampn af með skepnur sínar; hvort ií þá að :ílíta
hinn fyrri sekari hinum seinni? eða á hinn seinni að eins að vera
álitinn sekur í illri meðferð skepna? Menn vita, að ii mörgum úti-
gangsjörðum gæti þetta átt ser stað, þar sem að haustinu til ekki
er stundum meir en helmíngsféður fyrir allan útlg.íngsíénað, en sem
í mörgnm vetri kemst þó vel lIf. það fer nú líkt fyrir mer, og
þíngmanninum úr Mýrasýslu, að eg "eit ekkl, hver <Í að kæra því-
líkar sakir; mer finnst æði-margt vanta í nefndanilítlð, og ýmislegt
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teki\') lakar fram, en skyldi. Eg veit ekki glöggt, hvað nefndin mein-
ar með orðinu "harðýðgi"; eg held það mætti heimfæra undir þa\'),
að vilja ekki lækna eða skera kluðakíndur, svo a\') þær sjálfdrepast,
eða hljóta a\') verða drepnar. A\') sinni skal eg ekki hreifa fleiru.

Stefán Jónsson: þó það se nokkuð satt í því, sem þfngmað-
urinn, er nú settist niður, sagði, þá vil eg ei láta ástæður hans fella
nefndar.illtíð. þó að það megi fara í kríng um lagaboð, þá eru þau
lagaboð víst vandfundin, er taka út yfir allar æsar. Víst að sönnu
er vandasamt, að dæma um vilja- og óvilja-verk, en þó verða menn
að ætla það dómendunum, að geta ráMð úr slíku. Mer sýnist það
því nauðsynlegt, að þetta lagaboð komi út sem fyrst. Hvað niður-
lagsatriðið snertir, þ,i vll eg almennari orðatiltæki, en standa í nefnd-
arálitinn ; eg vildi, a\') þar stæði "kvikfenaði(', eða eitthvað þvíumlíkt,
en ekki að se verið að telja upp einstakar skepnur, eins og er í
nefndarálltlnu : "einlmm hestum, kúm", o. s. frv. Eg vil því áskilja
mer breytfngaratkvæðí á þ,i leið.

Jón Hjaltalín: Eg vildi svara fáeinu upp á orð þíngmanns-
ins úr GulIbríngusýslu; hann sagði, að það mundi mega teygja úr
nefndarálitinu, ef það yrbí að lagaboði, eins og það er nú, á ýmsa
vegu, og skal eg geta þess, að það eru fá lagaboð, sem ekki má
snúa út úr, heldur mun það vera sameiginlegt skipbrot, ~em öll laga-
boð mega sæta, og þá yrði niðurstaðan, ef ætti a\') fella þetta laga-
boð þess vegna, að menn ætti eingin lagaboð að hafa. Sama þíng-
manni varð og nokkuð skrafdrjúgt um kláða, en hvað á kliiðinn
skylt við þetta mál? það er annað, a\') fara illa með skepnur, og
vilja ekki lækna klá\')a á skepnum, og þætti mer að öðru leyti það
þó tilhlýðilegt, að slóðar Í því tilliti sætti sektum. þ,i var þa\') hið
þriðja, sem sami þingmaður drap á; hann þóttist vera í óvissu um,
undir hvaða dómendur þessi mál ætti að heyra, og skal eg svara
honum því, að þessi mál hlyti, eins og önnur mál, að heyra undir
lögreglustjórnina, sem á að reyna að komast eptir öllum óreglum og
afstýra þeim af fremsta megni ii allan mögulegan hlítt.

Guðmundur Brandsson: Eg get ekki neitað þVÍ, að mig vant-
aði margar upplýsíngar hjá þingmanninum, er seinast talaði, og get
eg sagt honum það hreinlega, að eg græddi ekkert á því, er hann
sagði ; hann var að tala um wrlög þau, er öll lagaboð yrði að sæta,
og fannst mer það sama, og ef hann hefbí sagt, að sætt væri sam-
eiginlegt skipbrot. þetta er nú nokkuð annað, en það, sem eg
meíntí, að lagaboð se svo úr garði gjört, a~ það, sem það hljóðar
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um, se ljóslega og skilmerkilega tekíð fram. þa'ð, sem eg spurði um,
var það, hver ætti a'ð hafa þessi mál undir höndum, eða hvernig ætti
að koma því vlð, að framfylgja þessum lögum; það mun verða erfitt.
Eg skal koma með eitt dæmi: ef drukkinn ferðamaður fer illa með
hest sinn, eða jafnvel bein brýtur hann, hver á þá a'ð klaga? maðurinn
getur verið þotinn í burt, áður en menn vita, hver eða hvaðan hann
er. Eg veit ekki, hvernig á ao fara að hafa hemil á öllu í þessu
tilliti, eða hvernig menn geti haft fyrir augum allar kríngnmstæður,
er kunna að gefast víð ýnilslegt, sem gjört væri af ásetníngl í þessu

tilliti, og þó er nú lísetníngsyonzka, sem harðast ætti að vera hegnt;
en ef erfitt yrði, a'ð koma lögunum við, þar sem hún hefði stað,
hvernln mundi það þá glínga, þar sem hírbuleysí ætti hlut að máli j

eg held, a'ð þar gæti gefizt æðimargar undantekningar, Eg skal enn
fremur geta þess, a'ð mer finnst sektin, sem nefndin hefir ákveðið,
60 rdd., of há; eg vildi, að hún að eins væri 30 rdd., og ætla eg
að rískilja mer breytíngaratkvæbl á þá leið. þó hún kunni að vera

200 rdd. í danska lagabobinu eða hvað þá, er ekki að fara eptir því;
mer sýnist hitt fullmíkíð,

Stefán Eiríksson: Eg fyrir mitt leyti felli mig vel víð upphafið
á niðurlagsatríðum nefndarinnar, en þegar eg les nú níðurlagsatrlðl
nefndarinnar leingra áfram, þá þykir mer nú ætla að kasta tólfunum ;
það eru einkum þessi orð í nlðurlagsatriðinu : "eða vísvitandi af
skeytíngarleysi stofnað þeim í kvalir og dauðaa. Eg vil nú taka
til dæmis eina [örð, Bragðavelli í Su'ður-Múlasýslu; þessi jörð fóorar
í öllu meðalarl, ef á a'ð fara með skepnur eptir kröfum nefndarinn-
ar, 60 til 100 kindur; en ábúandinn þar hefir haft 3 til 4 hundruð
fjár, opt líka drepið í hor töluvert, og hefði nú þessi ábúandi ekki
Ieíngíð að setja á sig í öllum árum meira en eptir hugsun nefnd-
arinnar, nefnilega það, sem víst föbur var fyrir, og aptur á hinn
b6ginn hefbi verið tekin af ábúanda jarðar þessarar, í hvert skipti
sem hann heíðí misst í hor, 60 rdd, sekt, eða þaðan af meira, þá
hefði ekki eigandi og ábúandi jarðar þessarar verið eins ríkur og
hann nú er, og af þessulll ástæðum, sem eg nú hefi sagt, get eg ekki
verið hinni heiðruðu nefnd samdöma um þenna síbari hlut niður-
lagsatríðlslns. Eg víldí heldur ein ga ákvörðun um sekt á illri með-

ferð skepna, sem að þó þarf vlð í sumu tilliti, en að það væri tek-
i'ð upp í lagaboð svona úr garði gjört.

Páll Sigurðsson: Eg er á sama málí og þíngmaðurinn úr
Gullbríngusýslu, að það yr'ði margir kr6kar og kærur vill þessi mála-
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ferli, vegna þess, hvernig hagar her á landi, eins og það yrðí erfitt,
að meta ásetnings og kæruleysís syndir. Eg fyrir mitt leyti vil því
helzt, að þíngíð frestaði þessu máli, til að íhuga það betur, og að
þjóNnni gæfist kostur á, að sjá það, því eg geing að því vísu, a~
ef það væri tekið nú þegar, þá mundi margar bænaskrár um breyt-
ingu á þessu lagaboði koma fram á næsta þíngi. Þa~, sem vel á vi~
i Danmörku, á ekki her við, en eg vil biðja um þau lög, sem land-
inu eru í hag. Eg játa það, að þa\') hlýtur að sæta hegningu, sem
gjört er af ásetningi, a~ særa eða beinbrjóta skepnur, eða því um
líkt, og höfum Vel' nokkrar ákvarðanir þar um í landslögum vorum;
líka gefast þess mjög fá dæmi; en hitt er vandinn meiri, að meta
:Ísetníngu á vetur, þótt hún se of mikil, til hegníngar, og það yrðl
skoðunarrmíl, að sekta fyrir það. Hinn 6. konúngkjörni þingmaður
drap á, að ser þætti tílhlj'ðllegt, að slöðar yrbl að sæta sektum; eg
get verið því samþykkur, Því þá ætti þeir allir að sæta seldum, sem
nú í 4 ár hafa verið að reyna til að lækna fjárklá'bann eptir hans
áeggjan, og hafa þó enn ekki getað það, en hann segir þó, að það
se a~ kenna tómum sléðaskap, að kláblnn se ekki læknaður fyrir
laungu, og kæmi þlí uppdetunga hans hnittilega niður, ef hún kæmi
helzt niður á hans eigin lærisveinum.

Arnljótur 6lafsson: Eg get ekki neitað þVÍ, að mer þykja
ræður þíngmanna undárlegar. það er eins og þeir viti ekki, hvernig
á að fara með lög um óreglu. Nefndin tók það fram, að 60 rdd.
sekt skyldi liggja víð, ef menn af vilja e'ba skeytíngarleysi stofuuðu
skepnum í kvalir og dauða, o, s. frv., en annars ekki. það getur
því ekki sætt sektum, þó menn missi skepnur af hor eða lækninga-
káki; ef svo væri, þá mundi menn ekki eiga míkið eptir í suður-
amtínu, því þeir þyrfti þá a'b borga hverja kind, sem þeir missti.
En hvernig mál þessi ætti að höfðust, þá er þeim eins varið og öðr-
um málum, að hver má uppljósta um annan brotinu, og er undir
vissum kríngumstæðum enda. skyldur að gjöra. það, og dómarinn er
þá skyldur, að höfða málið. Að öðru leyti var það ekki ætlunar-
verk nefndarinnar, að búa til proces-lög aptan við lagafrumvarplð,
enda munu þeir, sem dæma eiga, ekki verða í neinum vandræðum,
hversu málin skuli upp taka.

Jón Hjaltalín : Hinn háttvirti þfngmaður úr Gullbríngusýslu
sagðí, að ómögulegt væri, að hafa. hemil á þessu, en eg skal leyfa
mer a~ segja honum, a~ það verður líti~ um lög, ef þau ætti a~
vera með öllu fullkomin. M öðru leytí hefir hinn háthirti þíng-
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maður ekkert sannað um ófullkomlegleika þessa nefndarálits. Hor-
fallið lÍ ekkert skylt vil'> þetta mál. I)ao er auðvitað, að einstaka
vetur er ómögulegt að komast hjá hordauða, með því vetur her ern
opt harðir; en eg hefi það traust til lögreglustjérnarinnar, að sjá og
geta gjört mun lÍ vísvitandi yfirsjónum og því, sem mönnum verour
óvart. Eg vero að mótmæla því, að þessu máli se frestað, því það
er víst, að her er vonazt eptir, að eitthvað reki og g;íngi, og ekki
el' vert að _draga það, sem eigi þarf ao draga.

Jón Pétursson» Eg skal leyfa mer að fara nokkrum orðum
um niðurlagsatriði nefndarinnar. Eg vildi, að þessi klausa : "vís-
vitandi af skeyfíngarleysi", o. s. frv., falli burtu, því að hún gæti
ollað misskllníngi. Hvað meint er með að gjöra eitthvað vísvitandi
af skeytíngarleysi, er eigi gott ao segja, og hefði víst verið réttara,
að sleppa orðunum: "af s7ceytíngarleysi", og hvað snertir orðín :
"stofna þeim í kvalir og dauða", þ;i ætti í stað "stofna" heldur
að standa: ,þa7w(', því það er of hart, að strnffa attentatið. Enn
fremur er eingaungu talað um dýr, sem eru undírköstuð einhvers
manns eígnarrettl, en eg vildi, að lagaboðið næði til ,allra dýra, og
að þVÍ væri bætt við, að s;l skyldi sæta hegníngu, sem hefbí víð
kvalafullar vetðíbrellur ,'io dýr, sam hann veiddi, eður kveldi þau að
gamni sínu. Í stað upptalningar þeirra einstöku dýra, er stendur í
nlðurlagsatriðínu, vildi eg hafa almennara orðatiltæki, svo sem: "ali-
dýr((, því a'b fleiri skepnur eru til, en þær, sem taldar eru hér, og
sem allt eins er évíðurkvæmllegt að fara illa með. Á eptir: "eptir
málaoiiætum", vil eg ao standi: "allt að tuttugu vandarhöggum".

Ásgeir Einarsson: bt'b er nú tvennt fyrir hendi, annaðhvort
ao fella eða laga nefndarinnar uppastiingur ; en ekki er til neins að
vera að tæta þær í sundur. þao hefir veríð talað um, að það mætti
teygja úr þessu lagaboði til og frá, en eg skal segja mönnum, að
eg hefi lesið eptir gamla Örsted, að ekkert það lagaboð se til undir
sólunni, sem eigi megi fara í kríng um. Ef menn hafa einga sam-
vizkusemi í meðferð á skepnum, þá er ómögulegt, að biia til þau
lög, sem ekki verour farið í kríng um í þVÍ efni; en vilji menn
einlæglega hlýða röddu samviakunnar í þessu, mun það auglýsast í
verkinu, eins og athafnir þess trúaða, og munu menn þá vaka yfir,
a'b lögum þessum verðí hlýt.t, svo mikið sem í þeirra valdi stendur.
Eg vona þVÍ, aCl menn stuðli til, a'b lög verði sett um þetta efni, og
það því fremur, sem allir vita, ao s.í gamli' og vitri löggjafi Móíses gleymdi
ekki retti skepnanna, þegar hann samdi lög handa þjóð sinni. l)a'ð
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hefir verit tal at um lísetníngu skepna á vetur, og vildi eg í því til-
liti geta þess, að niburlagsatriðlð ætti að reyna al'> laga betur, 'og t.
d. aptan "il'>orðlb "skeytúlgarleysi{( bæta viö : "óráðþægni við sveit-
aretiðrnina", Sveitarstjórnin á ekki al'> taka rá~ af veðurheptugum
mönnum, en þegar menn af skeytíngarleysl og vana setja of miklð
á lítil hey, þá ætti al'> setja einhverjar skorður vlð því. þa'ð hefir
verið talað um, al'> slá þessu máli á frest, og get eg ekki se'ð þörf
á því, nema ef vera skyldi svo, að biðja stjórnina um frumvarp til
næsta þíngs, svo þjéðínnl gæfist kostur á að segja álit sitt um mál-
i'ð, á'ðul' en málið yrðl leitt til lykta.

H. G. Thordereen : Eg verð að þakka þeim mönnum, sem
hafa talað mel'> þessu máli. Eg veit ekki betur, en að í þeim lönd-
um, sem stjórn er bezt, se straff tiltekið Yi~ illri meðferð á skepn-
um; það væri því næsta óheppilegt, ef Yi~ skyldum vísa þessu máli
fr.í oss, þar sem það snertir siðferði manna og krlstíndém í mjög
áríðandi og merkilegu atriðl, sem ekki einúngis snertir hina beztu
strelngl í hvers góðs manns brjósti, heldur líka hefir mikil áhrif á
gó'ða briskaparhattu, og eg segi fyrir mig, að eg álít það því í alla
staði ótækt, að þetta mál verði ei leitt til lykta II þessu þíngi. En
hvað víðvíkur orðatíltækjum i uppástúngunni, þá veit eg, að nefndin
er 8"0 mannúðleg, a~ hún tekur fúslega vi'ð öllum breytíngum, sem
lögfróOir menn kynni álíta nauðsynlegar að gjöra, og byggbar eru
á rökum. Me'ð þessum fáu orðum vi] eg leyfa mer að styrkja þessar

uppástúngur, og eg álít það heiður fyrir oss, að taka þær, en van-

heiður a~ fella.
Konúngsrulltrúi: Mer hefir eigi heyrzt betur, en næstum allir

þingmenn vilji hafa það lagafrumvarp, er her ræðir nm, gjört a'ð lög-
um, og því verð eg a~ rriða þinginu frá, a~ slá því á frest, og það
því heldur, sem mer ekki finnst það í neinu tilliti nauðsynlegt. Eg
er a'ð sönnu einn af þeim, sem ekki get að öllu leyti fallizt á það,
hvernig nefndin hefir orða'ð uppástringu sína, og ser í lagi finn eg
það að henni, að hún víkur of mjög frá hinu danska lagaboði um
sanía efni, frá 21. jan. 1857. þa'ð helzta, sem eg finn að uppá-
stúngu nefndarinnar, er, að nefndin hefir blandað einu atriði inn í
uppástringu sína, sem ekki heyrir þar til. Lagaboð það, sem her
ræðir um, miðar nefnilega til, ll'ð fyrirbyggja og hegna ókristiIegri
og illri meðferð á skepnum, ser í lagi á húsdýrum, en það áhrærir
eingan veginn það tilfelli,' þegar skepnur einhvers manns falla í hor ,
annaðhvort vegna skorts á framsýni hans og skeytingarleysi, ellegar
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vegna þess, a'ð óvanalega hörð tí'ð hafi uppáfallið og orsakab föður-
brest. Hið fyrra, nefnilega ill og þrælsleg meðferð á skepnum, er
ætí'ð hegningarverð, en óframsýni manna er þar á móti ekki rett að
hegna á sama máta, sem vondum og illmannlegnm ásetníngi. Eg
held það se því mjög Isjrírvert, að halda orðunum: "e'ða vísvitandi
af skeytíngarleysi stofna þeim Í kvalir og dauða"; þVÍ væri þeim
haldið í lagaboðínu, mundi þau verða svo útlög'ð, að sá hegningar-
dómur, sem á þeim væri byggður, yrðl lángt of harbur. Eg held
einnig, að uppreíknun hesta, kú a, kinda og geita eigi ekki vel víð,
því þar með kynni að álítast útilokuð önnur húsdýr, t. a. m. hund-
ar, kettir, svín og alííuglar, er þó eiga að innibindast í lagaboðlnu,
eins vel og þau dýr, er nefndin hefir til nefnt. Eg vildi því skjóta
til hinnar háttvirtu nefndar, hvort hún eigi, áður en alyktarumræða
fer fram í málinu, vildi bera sig saman vi'ð mig um það, hvernig
orða skyldi lagafrunivarp þetta. Loksins vil eg geta þess, að mer a'ð
sönnu þykir nefndin nokkurn veginn hæfilega hafa sett niður maæimum
af sektinni fyrir illa meðferð á skepnum, en eg hefði þó kunnað
betur víð, að setja hana til 50 rdd.

Petur Petursson: þa'ð er nú búið a'ð taka það fram, sem eg
vildi hafa sagt. Eg fyrir mitt leyti álít lagaboð um þetta nauðsyn-
legt, en um einstök orðatiltæld get eg haldið mer til hins háttvirta
konúngsfulltrúa og 5. komingkjörna þíngmanns. Eg hugsaði, að
það væri ekki meiníng nefndarinnar, að telja upp allar húsdýra-
tegundir, heldur a'ð taka fram dæmi, og þfi finnst mer skakkt orðað,
að hafa "einkum" fyrir framan, heldur ætti að vera ,)til að rnynda
hestum, kúm", o. s. frv. En færi svo ólíklega, sem mer getur ekki
fundizt nein ástæða til, a'ð nefudaruppastúngan falli, þá vil eg á-
skilja mer það varaatkvæðí, að þíngtð biðj! stjórnina um, að leggja
fyrir næsta þíng frumvarp til lagaboðs um sektir fyrir illa meðferð
á skepnum; en eg vona, að það komi ekki til þess.

Þórður Jónassen: Eg er einn af þeim, sem þykir það vel
orðíð, að þessu máli er hreift her á þíngi, og því vil eg styðja það
mál, en eg get ekki neitað því, að eg hneigist mlkið til sömu skoð-
unar og þingmaður Rángvellínga, að það se bezt fyrir málið sjálft,
a'ð því se frestað, því það er svo margt sérstaklegt í því, hvað Ís-
land snertir, a'ð það var ofætlun, að ætlast til þess af nefndinni, að
hún gæti tekið málið í öllum þess sérstaklegu atriðum til íhugunar.
Nefndin hefir bundið sig vi'ð danska Iagaboðíð, en það snertir að
eins þá grein málsins, sem her á landi hefir minnsta þýbíngu, nefni-
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lega þ:í, að banna ao gánga fram af skepnunum, en það er ekki
harðýðgln, sem her þarf a'6 rá'ða bót á; það er sri har'ðy1Jgin, sem her

er almenn, að sjá ekki skepnunum fyrir hiisaskjdll og fó'ðri á vetr-
um, en láta þær velta út af í hor og harðrðttl ; þessi harbýðgt, þetta
nærgætnisleysi víð skepnurnar er her umtalsefni, og þá kemur spurs-
máli'ð um skynsamlega ásetníngu fram sem abalatrlðíð í málinu, en
þa'ð hefir nefndin a'ð eins lauslega vikið á.

Eg er því hræddur um, að þetta mál geti ekki nú or'ði'ð þannig
úr garði gjört, sem vera skyldi, og þess vegna held eg verðí þörf á,
a'ð fresta málinu. Eg segi þetta ekki í þeirri veru, a'ð eg ekki vilji
Þ"í geti or'ti'ð framkvæmt, heldur af Því, a'ð eg óska, að svo um-
varðaudl mál geti orðíð svo vel úr gar'ði biiíð, ab ekki þurfi strax
að biðja um breytíngu á því.

Jón Hjaltalín : Mer finnst á umræðunum, að menn vilji fá
umfángsmeira lagaboð, þar sem menn vilja koma þar inn asctníngar-
spursmálinu, sem mundi verða ærið-langt. ÁsetníngarspursmáIi'ð
heyrir beinlínis undir sveitarstj6rnirnar eður hreppanefndírnar, og hafa
margir duglegir hreppstjórar gjört það að skyldu sinni, að hafa gát
á því ; her getur ásetningarspursmáli'ð ómögulega átt heima. þa'ð er
heldur ekki í Íslandi elnúngis, sem fénaður fellur, þegar náttúran er
öblíð, þvf það er ekki meir en 3 ár síðan, a'6 Ii Sjálandi dóu hjá
einum bónda í hríð 40 kýr; eins fell í Svíþjóð ekki alls fyrir laungu.
þa'ð er því ástæðulaust, að breyta lagaboðinu þess vegna, og er sú
m6tbára á eingu byggð. Ásetníngarspursmáli'ð kemur að eins víð
hreppanefndunum, eins og eg gat um, og ætti a'6 takast til greina af
hreppastjórnarmáls-nefndinni.

H. G. Thordersen: þa'ð væri sorglegt, ef þessu máli skyldi
verða frestað og geymt, þangað til það yrbl borið fram á næsta þfngl,
og má ske ekki þá. þa'6 væri kátlegt, ef stjórnin sæi, að þíngíð setti
sig á móti því, a'6 koma ser niður á, hvernig bezt mætti varðveita
rettindi skepnanna; það yrði óttaleg nýmæli frá Íslandi, sem hlyti
að fljúga blað úr blaði um alla norburalfuna, og til allra menntaðra
manna. þao er mín hjartans sannfæríng, að það Be minnkun fyrir
þfuglb, að hafna uppástúngu nefndarinnar, en eg ræð til þess, að
nefndin komi ser saman víð hinn háttvirta komíngsfulltrúa um það,
hvernig hún bezt verðí stýluð. Eg ræð mikillega til þess, að máli
þessu, fyrst það er komið fyrir þíngíb, verðl ekki frestað, heldur
flýtt svo sem unnt er.

Guðmundur Brandsson : Eg heit það nægja, sem hinn háttvirti
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komíngsfulltrúi sagðl, að umræðurnar stefndi ab því, ll~ máli þessu
yrði framgeingt, og þess "egna hugsaði eg ekki, að nú færi að hefj-
ast nýjar ræður, sem dréttuðn að mönnum hinu gagnstæða, Vio-
víkjandi því, sem hinn háttvirt! 3. komingkjömi þjngmaður stakk
upp á, að biðja um nýtt frumvarp, þú vil eg geta þess, að nefndin
beiddi ekki um frumvarp, heldur um lagaboð, og felli eg mig miklu
síður vlð það , því eg fyrir mitt leyti get ei seo, að skabí se ao

draga þetta mál, því menn geta þá betur vandað sig á því, og gjört
það sem bezt úr garðl, og það finnst mer vera gagnlegt og nauð-
synlegt fyrir alla. Mer þykir merkilegt af 2 nefndarmönnum, hinum
háttvirta 6. komingkjörna þíngmannl og þíngmannl Borgfírðtnga, að
annar segir, ao lögreglustjórnin eigi að höfða þau mál, sem koma
út af illri meðferð á skepnum, en annar segir, ab einstakir menn
eigi að gjöra það ; lögreglustjórinn ætti þá eptir annars þessara mein-
ingu 110 kæra það fyrir sjálfum ser, og dæma það svo sjálfur, og
yrði það eitthvað kátlegt.

Forseti: Eg vil biðja þíngmannínn, ao fara eigi lángt í proees-
mátann eða rettarfar.5-a'ðfer~ í málum, því þao á her alls eigi víð,

Guðmundur Brandsson: Eg hefi reyndar ekki feingíð næga
upplýsing hjá nefndinni enn í þessu efni. Vlðvíkjnndl breytíngar-
atkvæði hins 5. komingkjöma þíngrnanns, þá felli eg mig betur vio
það en uppástúngu nefndarinnar; því þá er hegníngin bundin við
ásctníngssyndir, en ekki hirðuleysi, Betra þætti mer, ab víðauka-
atkvæði hins Sama þíngrnanns kæmist ekki að, því þegar talað er
þar UI11 allar skepnur, sem einginn hafi eignarað yfir, þá heyrir þar
undir, ab menn mega ekki eitra fyrir tóur, eða vængbrjóta fugl, o.
s. frv. Eg get þess "egna ekki mælt með þVÍ.

Framsögumaður : þao hafa orbíð svo margir til, ao taka til
orða í máli þessu, ao eg held eg verði því f40roari, að minnsta
kosti þangað til eg se þau breytíngaratkvæbi, sem þíngmenn hafa
úsldlio ser að koma með. Sem nefndarmaour skal eg ekkert vera
því mótfallinn, að í stað orðanna: "hestum, kúm, kindum og geit-
um", se sett eitthvað annað, sem betur þykir við eiga, og mun eg
þá fella mig einna- bezt víð orðið " lwikfenaður", eins og hinn hátt-
virti þíngmaður EyfirOínga stakk upp lÍ, og kom þetta þegar til orða
i nefndinni. Hinn háttvirti 3.· konúngkjörni þíngmaður heit, að
nefndin hefði bnikað orðíð . "einkum(' fyrir ,)til að mpnda"; en það
var þó ekki SYO, heldur meinti nefndin það, að einkum væri orsök
til, ao vara víð illri meðferð þeirra skepna, sem cptast verða fyrir
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henni, og helzt eru undir manna höndum. Hinn háttvirti konúngs-
fulltrúi áleit, að seinasta atriðið : "vísvitandi af skeytíngarleysi((,
o. s. frv., mundi einúngis eða ser í lagi hafa tillit til ásetníngar
fðnaðar lí haustum, og yrbí því lagaboðið of yfirgrlpsmlkíð , en nefnd-
in hafbí í þessum orðum ser í lagi tillit til einstöku tilfella, sem
fyrir geta komið ; t. a. m. "ita allir það, að peníngur á Íslandi lifir
mikiö af útigángi; en opt ber það víð, að gjörsamlega tekur fyrir
[örð ; ef nú hestar mínir, að eg taki það dæmi, koma heim húngrað-
ir í jarðleysuni og illvíðrum, og eg læt reka þá burt, og þeir verða
til í einhverjum bylnum eða detta niður dauðir af húngri, þá mundi
þvílíkt mega heimfæra undir þá akvörðun, sem her ræðir um. SjMf-
sagt getur étílhlýðllegt skeytíngarleysi átt ser stað víð ásetníng gripa,
og orbíð tilefni til straffsverbrar meðferðar á skepnum; en nefndin
hafði þó ekki ser í lagi tillit til þessa. Annars held eg nefndin
fallist lí, 'ao sleppa þessu seinasta atriði, því raunar má heim færa
allt í tilliti til meðferðar á skepnum undir annað atriðíb.

Jón Sigurðsson frá TandraseIi: Eg hefi ekki talað eitt orð á
móti nefndaráliti nn, en eg vildi í fyrstu hafa bent nefndinni til þess,
hvort ekki mundi fara betur, ao lagabobinu fylgdi viss ákvörðun,
hvernln mál þessi ætti ab höfðast, eins og sá háttvirti þingmaður
Borgarfjarðarsýslu líka viðurkenndi, að sumum lagaboðum fylgdi.
þao hafa sumir sagt, að það kynni að mega teygja þessi lög ýmis-
lega til og fd, eptir því sem kríngumstæðurnar væri margbrotnar
og misjafnar ao þessari meðferð á skepnunum; en það er svo opt,
að það veldur miklu SIÍ, sem upphafinu veldur. Eigi alþýðuskríll.
eða misjafnlega vínveittir nábúar, að vekja þessi mál, og hlaupa með
þau strax til sýslumannsins, þá getur verið, a~ stundum verði reynt
til, að gjöra úlfaldann úr mýflugunni, og mörg málin verði, sem ekki
komast nema á hnén, rett til að kveykja óvild og ekki annab ; en
eigi einúngis Iiigreglustjórnin að gæta að þessu, og höfða þessi mál,
þá kann það a~ verða ö'ðrmísi. l\Líl þessi um illa meðferð á skepn-
um verða annars af tvennslags art, 1, ef menn skemma eða fara
illa með annara skepnur; þau mál sækja opt eigendur skepnanna
sjálfir, og sækja í því eiginlega sinn rétt, og geta þau stundum
kann ske verið privatmál; en eg tala helzt um hitt, ef menn fara
iIIa með sínar eigin skepnur, hver á að taka upp réttlnn fyrir þær
skepnur? það þarf maður að vita; annars held eg þær skepnur falli
jafnréttlitlar eptir sem á~ur, fyrir þenna lagatilbúníng; því er nauðsyn-
legt, ao maður viti, hvort þau mál eiga að höfðast sem sakamál,
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eða sem lögreglu eður privatmál, nefnilega hvort maður má ljóstra
þeim upp, ef maður vill, og þegja um þau, ef maður "ill, eða maður
er skyldugur, að gefa slíkt til kynna, og má ekki að ósekju þegja.

Framsögumaður : Þa~ hefir verið margítreka'ð, að það væri
galli á nefndarálitinu, hver og hvernln ætti a'ð kæra þau mál og
framfylgja þeim, sem rlsíð gæti út rir meðferð skepna. þao þykir
mí að vísu aldrei fallegt, að fegra sín lýti með annara, þó held eg,
að eg nú verðí í því efni, sem her ræðír um, að leyfa mer að skýr-
skota til ríkis dagsins og hins danska lagaboðs um meðferð skepna,
sem þínglð hefir fyrir ser. þar er einga þvílíka akvdrðun að sjá,
og hafi Mn ekki verið nauðsynleg fyrir Danmörku, þá er hún það
Iíklega ekki heldur fyrir Ísland. Annars finnst mer þetta geta verið
undir atvikum komi'ð; ef til að mynda einhver drepur eða misþyrmir
skepnu, sem eg á, og þannig með fram gjörir mer órett, þá hika
eg ekki víð, að leita sjálfur réttar míns, en eigi annar e~a einginn
skepnuna, sem misþyrmt er, get eg eins kært það, og verður þá mál-
íð líklega höfðao sem sakamál.

Ásgeir Einarsson: Viðvíkjandi einu atriði hjá hinum háttvirta
konúngsfulltrúa, þá fannst mer það mjög þýðíngarmlklð, hvort ekki
mætti taka úr nefndanilltinu "vísvitandi af s1ceytíngarleysi«, og
bygg'ði það á dönsku lagaboði, en nefndanilitið fór leingra, því ann-
ars hefði verið þýðíngarlaust, að gjöra annað við þetta mál, en láta
laganefndina fá það til ni eOCer'ðar. Mer finnst vel til fallið, fyrst
þessi uppástúnga kom frá Íslendingum sjálfum, að blö]a um frum-
varp til næsta þíngs, og væri það gott, ef því yrðl ekki flýtt meira
en svo.

Framsögumaðttr: Eg held, að rmílíð vinni alls ekkert með, að
því se frestað j þínglð hefir fyrir ser svo gott sem frumvarp, þar sem
a~ er hið danska lagaboð um sama efni. Nefndin hafði serlegt tillit
til þess, og lagabí sig eptir því, svo mikið sem mögulegt 'var, og
vlð þótti eiga. En í Danmörk er öðruvísi ástatt, og ekki eins mikil
þörf, eins og á Íslandi, að setja lög um vi'ðurgjörníng á skepnum.
Nefndin varð því að fara nokkuð leingra, en hið danska lagaboð
gjörir, í því skyni, að tryggja skepnurnar fyrir kvala fullri meðferð í
þessu tilliti. Eg álít því ekki nauðsynlegt, og ekki víð eiga, a~
biðja um frumvarp, heldur um lög. En það er sjálfsagt, a~ nefnd-
in tekur til þakka tilboð hins háttvirta lwnúngsfulltTÚa, að bera sig
saman víð hann um orðfærl á niðurlagsatríðinu.

A.rnljótur Ólafsson: Eg ætla a~ r1i~gjöra, að koma fram með
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breytíngaratkvæðl, en vll ekki koma fram með það, fyr en eg hefi
borið mig saman um það vi'6 hinn fyrsta komíngkjörna þíngmann ,
hvernig bezt mætti laga það eptir íslenzkum hætti.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Þa'6 var ekki glöggt fyrir mer,
hvort þíngmaður Eyjafjarðar t6k ser breytíngaratkvæM, að innibinda
skepnurnar undir nafninu "kvikfena'6ur{{ og "hIÍsdýr{{, og hafi hann
ekki gjört það, þá áskil eg mer rett til þess. Eg get þá eins vel
fallíð frá því aptur, þegar eg er búinn að tala um það vi'6 hann,
ef hann vill laga sitt svo.

Páll Sigurðsson: þa'6 vakti einlÍngis fyrir mer, að þ,i danska
lagaboðið var yfirskoðað í laganefndinni, vildi eg rá'6a frá því, því
mer fannst, að löggjöfin danska ætti her ei víð, utan að gjöra þar
vi'6 st6rkostlegar breytíngar, og leggja það síðan fyrir þínglð sem
frumvarp, sem ekki var nefndarinnar ætlunarverk, og þótti mer rett-
ast, að málinu yrði frestað. Nefndin vill nú biðja um þetta sem
lagaboð, en mer þykir það enn ekki raðlegt , og vil eg stínga upp
á, að fresta því enn, eða þá heldur að biðja um frumvarp til næsta
þíngs, en ekki lagaboð ; við frestinn getur þá þjóðin hugsað sig bet-
ur um, og sent sínar athugasemdir á þíngi'6, og víð það yrði málið
miklu þjóðlegra.

Framsögumaður: Eg get ekki dulið undrun mína yfir van-
trausti því á sjálfum ser, er í svo einföldu máli lýsir ser hjá mönn-
um, sem vanir eru ab vera hugaðír, jafnvel í því, sem síður væri
a'6 vænta þess. Danska stj6rnin hlýtur þó að vera 6kunnugri lands-
háttum hjá oss, og hvað bezt hagar í því efni, sem her ræðir um,
en sjálfir ver. A'6 því leyti Ísland á í þessu sammerkt vi'6 Dan-
mörk, þá höfum ver danskt lagaboð, en til að gjöra ákvðrðun um
það, sem sérstaklegt er fyrir Ítiland, get eg ekki vantreyst löndum
mínum eða þíngi þessu.

Páll Sigurðsson: Þa'6 er ekki af vantrausti til landa minna,
ab eg er hræddur um, a'6 Þíngi'6 ekki gæti samið á svo stuttum
tíma svo gott frumvarp til laga í þessu máli, sem víðunanlegt yrðl,
Bezt væri, að menn frestuðu því, og biðja þá um frumvarp til næsta
þíngs; þli gæti menn gjört það betur úr garðl vlð umhugsunina.

Ásgeir Einarsson: Eg er ekld á m6ti lagaboðínu, af því að
eg kynni a'6 fallast. á frumvarpið, ef lagaboðíð yrði fellt. En betra
væri, a'6 þjéðin feingi umhugsunartíma, svo hún gæti ekki barið því
vi'6, eins og í helgidagamálinu, a'6 hún hefði ekki feingi'6 tíma til,
að hugsa sig um. .

507



Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Mer þykir þetta ekki svo ein-
falt mál sem þíngmanni Norður-Múlasýslu. Eg vil halda það se full-
kornið vandaverk, að Ma vel til hentug lög , sem eigi vel "i'ð þetta
málefni í hverju tilfelli, því kríngumstæ'ðurnar geta verið tölu vert
margbrotnar að þess slags misgjörbum, og eg held það væri málefn-
inu einginn skaði, þó það yrði sent aptur alþíngi sem frumvarp, á'ð-
ur það yrði gjört að lögum; það er meira vert, a'ð fli l1igin hentug
og vel IÍr garði gjörð, en að fii þau fljótt; þá mætti líka ákveða,
hverrar artar þessi lög yrði, og hvernig þess slags mál yrðí upp
tekin.

Petur Petursson: Ætli það megi ekki næstum því telja það með
illri meðferð á skepnum, að leíngja meir þíngræðurnar um þetta mál?

Jón Hjaltalín: Ef mönnum ge'ðjast ekki mí a'ð laungum um-
ræðum um þetta mál, þá er eg viss 11m, að þær verða ei styttri á
þíngi 1861; en hvað þessu lagaboðí víðvíkur, þá er eg sannfærður

um, að sú tilfinníng lifir í brjóstum flestra Íslendínga, að þeir þola
ekki að sj,! illa farið með skepnur vísvitandi. Siðfer'ðistilfinníngin
á að aukast svo míkíð á árunum 1859 til 1861, a'ð þá verði þetta

ekki vandamál, sem nú á að vefa ókljúfandi, en um það vil" eg koma
með orðtækíð : "Margir kokkar gj1ira graut sviðinu". Ver'ði ekki
meira fundið a'ð u ppastiingu nefndarinnar, en korníð er, þá finn eg
eínga ástæðu til, a'ð fresta malinu. þar e'ð allir víðurkenna þörf á

lagaboði um þetta efni, þá veit eg ekki, til hvers það er, að fresta
því, og þó því yrðí frestað þ.íngað til 1959, og þjó'ðin væri að hugsa
sig um þa'ð í 100 ,ír, þ:i mundi eitthvað verða a'ð því, eins og öllu
öðru, þó umhugsunartímínn væri nægilegur.

Forseti: Fyrst að einginn tekur framar til máls I þá álít eg
undírbúntngsumræbunni lokið. Í von um, að næsta umræða verði
ekkí eins laung , og UIlI þessi 2 mál, sem hafa mí veriö rædd, þá
læt eg koma til umræðu samkvæmt dagskránni nefndaralit um betri
afnot kristfjárjarða. Framsögumaður er hinn sami heiðraði þíng-
maður IÍr Norður-Múlasýslu,

Nefndaralltíð var þá afhent framsögu manni, er las það upp,
svo bítandi:

"Alþíngi hefir 12. þ. m. kosið oss undírskrifaða í nefnd, til a'ð
segja álit vort um bænarskrá frá ÞíngböfOafundi 27. maí þ. á., víð-
víkjandi stjórn og afnotum kristfjárjar'ða.

Vi'ð umræður máls þessa í nefndinni urðum vér allir á eitt sátt-
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ir víbvfkjandi aðalstefnu þess; en um formhlið þess varð nokkur á-
greiníngur; og mun minni hlutinn, eg H. G. Thordersen, skrifa á-
greiníngsskrá þar a~ lútandi. En meiri hluti nefndarinnar leyfir ser
að láta ,í\it sitt um m:íIi~ í ljósi á þessa leíð :

Krlstfjárjarðlr, eða þær jarðir, sem ,í fyrri og seinni tímum hafa
verið gefnar fátækum, standa flestar undir umsjón biskupsins j en þó
sumar, eptir því sem fyrir er mælt í gjafabréfunum, undir umraðum
sýslumanna, eður prófasta og sýslumanna, t. a. m. í Húnavatnssýslu j

og eru þeim, nefnilega prófastinum og sýslumannlnum þar, :ískildar
hálfur leigur fyrir nmsjón þeirra svonefndu "Vatnsdalsjaroll!(, Apt-
ur eru sumar kris"JjárjarOir byggðar með :íkveNnni landskuld og leig-
um j en aðrar eru byggðar með þeim hætti,' að abrlandinn, í stao
jarðarafgjalds. á ao halda einn ómaga (kristfjármann), og það eru
þessar jarðír, sem bænarskráin áhrærlr,

Eptir kanselíbréfí 30. sept. 1820 er það að kenrings boðl, að

skjölum og skýrslum fyrir gjöfum "ad usus pios et publicos" hefir
verið safnað til blskupsdæmlslns. Eptir skýrslum þessum, sem pró-
fastar hafa sent (nema fyrir Ísafjarðar, Mýra og Austur-Skaptafells-
sýslur), og eptir því, sem okkur að öðru -Ieyti frekast er kunnugt,
mun te'D ómagahald að eins eiga ser stað lí þeim jörðum, sem her

skal greina:
A, í Norður-Málasýslu :

1. Kenlsstaðír í Jökulsarhlíð, með hj.ílelgunum:
a. Eyjaseli og
b, Bakkagerbl; a'D fornu mati 12 hndr., en eptir hinu nýja jarða-

bókarfrumvarpi 32, 9 hndr,
2. Fossvellir; fornt mat 12 hndr., í jarðabökarfrumvarplnu 32, 9 -

3. Kéreksstaðír með hjáleigum:
a. Köreksstaðagerðí og

b, Hjalla; fornt mat 20 hndr., í jarðabékarfrumv. 31, 3 -

Um þessar jarðir segir prófastur a~ menn vitl ei annað, en þær
se gefnar á páfadæmisins tíðum með þeim sk iim ,íla, ao einhver
sveitarlimur fram færist á þeim (einn á hverri), en abúend-
urnir þar vio fríist frá að svara landskuld og kvtildisleígum.

4. Arnheíðarstaðir með hjáleigunum:
a. GeitagerOi og
b, Merki á Jökuldal j fornt mat 30 hndr., í jarða-

bókarfrumv. 53, 0 hndr.
Skýrsla prófasts: "þar af" -- [örðunní með hjáleigum - "til-
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heyra 7 hndr. Valþjöfsstabarkírkju ; en hitt allt er kristfjáreign ;
í allt fylgja jörðunni 4% kú gildi. Jörð þessi hefir frá alda-
ö~\i haft 1 kristfj:írmann, sem að er einhver sveitarlimur ; og
kg\. rescript af 21. febr. 1766 fastsetnr, að þessi [örð skuli
vera prestsekkjunni þar í brauðlnu til ábúðar, með því skílyrbí,
að h~n haldi kristfj:írmanninn; líka tiltekur sama rescript, a~
presturinn á Valþjöfsstað, þegar eingin ekkja er, megi hafa bygg-
Ingarráð og umsjón yfir [örbunni, einnig upp bera landskuld af
henni, ef hann vilji, móti því, að halda krlstfjérmannínn",

B, í Suðurmúl asýslu:
5. SómastaMr, með hjáleiguni:

Sömastaðagerbí ; fornt mat 16 hndr., jarðabókarfrum-

,'arp. .
Skýrsla prófasts:

með því skilyrði,
skuldinni svarar.

21, 0 hndr.
"Hefir frá gamalli tíð legið til Hólmakirkju
að prestnrinn ali ómaga svo þúngan, sem land-
Hve nær eða á hvern hátt þessi jörð se orðín

fátækra-eign, er óljóst".
6. Búlandsnes með hjaleigunum :

a. Bjargarrétt og
b. Borgargerbí ; fornt mat 12 hndr., í jarðabókarfrumv. 80, 4 hndr,

Skýrsla prófasts: "Á henni elst 16magi af Geithellnahrepp ; fyr-
ir henni er ekkert gjafabréf til, ne vissa um, hve nær og hvernig
hún se komin í eign fatækra".

0, f Veetur-Skaptafellssýslu :
7. Keldugmípur á Síðu ; fornt mat 18 hndr., íjarðabék.frumv. 13, 2 hndr,

Maldagí í Fornbrefas. I, bls. 261: að ábúandinn skyldi annast
kvennómaga, sem gæti klætt sig og afklætt, fyrir utan aðrar smá-
matgjafir.

D, í Árnessýslu.
8. % Kolsholt með hjalelgum :

a. Jaðarkotl og
b, KolshoItshelli; fornt mat allrar jarðarinnar 30 hndr., í jarða-

bökarfrumv. . 29, 0 hndr.
Extract af skýrslu prests sera Halld6rs Þ6r~arsonar, dags. Torfa-
stöðum í Biskupstúngum 9. marz 1821: "Fátækra eign í þess-
um hrepp eptir A.(?)l\1agnússonar jarðabók All 1759 austurpart-
urinn af Kolsholtinu eða 15 hndr., en um það, hver gefið hafi,
finn eg ekkert skrifað ; heyrt hefi eg það hafi gjört ekkjufrú bisk-
ups sál. Mag. J6ns Árnasonar, Guðrún Einarsdóttir, og jafnvel
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fyrst einhverja aðra jör~ vestur í Kjós, en feingi~ (líklega til
hægbar þessa hrepps mönnum) skipti á henni og þessum Kols-
holtsparti. Hann er svo brrikaður: 8 vetra gamall piltur er lát-
inn her af hreppnum til uppfósturs til Kolsholtseigandans, sem
umdæmi hefir haft yfir þessum parti, hverjum hann sleppir, þeg-
ar hann er 16 vetra, og tekur 8 vetra gamla stúlku, og heldur
eins leingi ",
Þegar nú er liti'ð á hlð forna hundraðatal jarða þessara, þar

sem þær eru metnar frá 12 til 30 hndr., og einkum á það hundraða-
tal, sem stendur í frumvarpi til nýrrar jarðabókar fyrir Ísland, þar
sem hin hæsta jörðin er 80, 4 hndr., en hin lægsta 13, 2 hndr.,
og hinar híngað og þangað þar á milli, þ/í er það í augum uppi,
hvílíkur Innbyrðis ójöfnu'ður það er, að hafa á þeim öllum sama
leigumálann, nefnilega ömagahaldíð ; og sömuleíðís er hundraðatalan
og hjáleigumar augljós vottur þess, jafnvel þeim, sem ekki þekkja
jarðirnar, að sanngjarnt mundi að leigja, að minnsta kosti flestar
þeirra, miklu hærra, en svarar framfæri meðalörnaga. Og ímyndum
við okkur, að lángtum réttara hlutfall hafi verið milli leigumálans
og- gæða þessara jarða á þeim tíma, sem þær voru gefnar, eða með

. öðrum orðum, að ttlgangur gjafaranna hafi verið sá, ab hjálpa þeim
fátæku svo mikíb, sem afnotum gjafanna svaraði, svo tilgánginum
væri ekki raskað fyrir það, þó akveðíð afgjald væri sett á jarðirnar
í sta'ð 6magahaldsins, og meira gagn þannig gæti or'ði'ð að gjöfun-
um, en orM'ð getur með þeirri upprunalegu tilhögun, sem nú ekki
heldur er eins na!l'ðsynleg og þá, og jafnvel ekki eins eðlileg, þar sem
allt annað og betra skipulag er komið á umsjón og framfæri hinna fátæku.

A'ð því leyti snertir umráð jarða þessara, höfum vi'ð að vísu
alls einga ástæ'ðu til, að efast um, að þeim mundi vel borgið, þó
eingin breytíng væri gjör'ð á því, sem verið hefir í því tilliti; þó
verbur biskupinn a'ð sjá þar með annara augum, og jafnvel prófast-
urinn getur varla verið jörðunum eins kunnugur, eða haft eins ná-
kværna tilsj6n meb, og eins jafnaðarleg afskipti af meðferð þeirra,
eins og hlutabelgandl sveitarstjórar. þykir okkur það einnig ebli-
legast, að umráð jarða þessara, eins og annara hreppajarða eða f,í-
tækra-eigna, se í þeirra höndum, undir yfirumsjón sýslumanns og
amtmanns, svo hreppsmenn geti haft Iorgangsrétt til, a'ð fá þær til
ábúðar.

þa'ð sem okkur virðíst að til greina þyrfti að taka, þegar breyt-
inguna ætti að gjöra, er þetta:
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a, a'ð þáverandi leígulíðar :1 jörðunum og hjáleigum þeirra mætti
búa, meðan þeir vildi, við þá skilmála, sem rikveðuir eru í
byggíngarbrilfum þeirra.

b, all presturinn, sem nú er ella þ,í verður í Hólma brauði, ekki
verði sviptur retti, til all taka afgjald af Sdmastöðum, móti því all
halda ómaga svo þiingan, sem landskuldinni svarar. En a() eptir-
menn hans missi þessi hlunnindi, finnst okkur hvorki íhugunarvert
með tilliti til brauðsins, sem er eitthvert hið bezta lí landinu, og
ekki heldur tilgang! gjafarans gagnstætt, að þVÍ leyti líklegt er
hann meðfram hafi verill sá, all vel færi um ómagann Í andlegu
og líkauilegu tilliti, því nú :i tímum er sell fyrir þessu á annan

"eg.
e, Af sömu astæðum finnst okkur óþarfur s;l réttur, sem konúngs-

bref 21. febrúar 1766 gefur prestinum ,1 Valþjófssta(), sem þar
all auk ekki hefir fylgt jörðinni, frá því hún varð kristfjarjdrð,
og jafnvel líku, all því er jarðnæðið snertir, s:i réttur, sem ekkj-
unni í kallinu er gefinn í sama konúngsbrðfl, þar sem kirkjan ,1
auk fleiri jarða l/t jarðarínnar, sem ætfð mundi henni nógur til
dbiiðar, ef Mn vildi hann heldur en aðrar jarðir kirkjunnar; og
þó hún kynni að vera þurfandi, höfum við elnga ástæðu til all
halda, all rett se og tiIgángi gjafarans samkvæmt, all bæta úr
þörf hennar með þessu m6ti. En sjálfsagt ætti ekki ekkja SIÍ

ne prestur, sem væri í brauðinu, þegar breytíngin væri gjörú,
all missa réttar síns.

Af framantöldum astæðum verður meiri hluti nefndarinnar að
mæla með þVÍ, all alþíngi sendi konúngl vorum allraþegnsamlegusta
bænarskrá U111, all hann ákveðl með laga bolli :

1. Að þær her að framan nefndu kristfjá1jarðir nr. 1 til
8 skuli við leiguliðaskipti byggjast, eins og aðrar jarðir,
fyrir áhveðið gjald, er gángi í hlutaðeigandi sveitasjóði;
en ómagahaldið, sem á þeim hefir hvílt, se með öllu af
tekið, þó svo, að presturinn, sem er í Hðlmabrauði, þegar
breytíngin skeður, megi taka afgjaldið af Sómastöðum,
móti því að ala ómaga svo þúngan, sem landskuldinni
svarar; og að ekkjan, sem þá 'verða kynni í Valþjó{sstaðar-
brauði, eða presturinn, sem þá er þar, missi eldd rétt
þann, sem þeim er gefrnn í komtngsbr(~fi 21. (ebl'. 1766.

2. Að umsjón og byggíngarráð þeirra nefndu kristfjárjarða
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skuli felast hlutaðeigandi sveitarsfjórum, undir yfirumsj6n
sýslumanns og amtmanns.

Reykjavík 21. dag j,í'Ímán. 11'59.

Halldór Jónsson, H. G. Thordersen. Ásgeir Einarsson.
með tilliti til míns ept-

irfylgjanda álits.

Byggíng kristfjérjarða her á landi hefir híngað til staðið undir
umsjón biskupsins, og einginn í minni, og ei heldur, svo eg muni,
formanna minna H'ð hefir opinberlega kvartað yfir administration
þessara jarða, fyr en nú kemur her a~ lútandi bænarskr.í til þíngs-
ins. Nú virðíst mer þetta mál svo lagað, a~ það hefði fítt, eins og
öldringís "administrativt«, fyrst að g:inga til biskupsins, og fr:i hon-
um til viðkomandi stjórnarráðs, sem þ,l gat sent þa~ þínginu, ef' það
fann ástæ~u til þess, eður útkljáð það með öðrum hætti. Samkvæmt
þessu er mer næst a'ðhalda, að þó stjórninni verði send bænarskrá
um þetta efni, muni hún, ef til \ ill, f þessu máli leita álits bisk-
upsins, áður en hrin láti það koma til úrslita, og fyrir þessar sakir
vil eg ei nú þegar binda sjálfan mlg ; þVÍ þó eg muni því með-
mæltur, að nokkur breyting fáist á þVÍ skipulagi, sem híngað til
hefir átt ser stað, og m.i ske að meiru eður minna fallist á nefnd-
ardlltíð, þá get eg þó ekki nú þegar skrifað undir það Í öllum þess
greinum, og finn með sjálfum mer, að þar er á svo margt að líta.
að eg þarf á meira næði og umhugsunartíma a~ halda, en mer gefst
á þessu þíngi.

En svo eg þá sem fáoroast láti í ljósi, hverja stefnu eg muni
taka í þessu mali, þ,í óska eg því verði svo dNo til lykta, að fá-
tækum korni sem bezt í hag, án þess nokkrum verði árettur gj1ir,
og læt mer svo lynda með þessum orðum n'ð taka hið sama fram,

framsögurnabur.

sem eg þegar drap á vi~ inng.ingsumræðuna.
Reykjavík, 21. júlí 1859.

H. G. Thordersen",

Framsögumaður (Halldór Jónsson): Eg skal ekki tala neitt
um malefni þetta, fyr en eg heyri umræður þíngmanna, því síður
sem s.i litli ágreiníngur, sem varð í nefndinni, snertir olnringls form-
hli'ð mrílsins.

Sveinn S7iúlason: Mer finnst, a~ við "afgialdið af SómasWð-
um" í uppástringu nefndarinnar ætti að bæta: 'log Sómastaðagerði('.
(Framsögumaður : Jú, það var meiníng nefndarinnar).

Arnljótur Ólaf.~son: Eg veit ekki, hvort eg mi þarf a~ taka

513



þab fram, eaa livort eg mundi þurfa ab taka mer breytíngaratkvæðl
um það, ab ef þíngio ekki skyldi fallast .i, ao senda bænarskr.i um
þetta mál til konungs, aa það þá væri sent til vlökomandl yfirvalds.
Eg vil pó, aa þessi ritvegur gefist, ef þíngio ekki skyldi fallast lí, aa
senda konúngl bænarskr.i, og sýnist mer það því betur til fnlllð í
þessu máli, sem yfirvuldið hefir Lítib þab í ljósi, ab það se sam-
dóma nefndinni í aoahtefnunni; og þar menn annars geta iitt það
víst, a'Cl nuil þetta muni, á~l\r en það er leitt til lykta, verba borið
undir hlutaðclgnndl yfirvald, þá ,irc.bt mer ekkert á móti því, aa
þingið gegnum [orseia sinn vfsi málinu strax til biskupsins, þar þa'6
brcöl mundi grei'oil fyrir málinu, ao hafa þ.í aðferð, og sú aúfero á
einnig betur við , og það einkum af því, ab máli'Cl ml-sir ekkert við
það, heldur vinnur, og vll eg því vera þessari a'ðfer'O meðmæltur, án
þess a'Cl gjöra það ao þrætumáli.

H. G. Thordersen : Eg hefi ei látio aðra meiníngn mína nm
þetta mál í ljósi en þá, ao þao væri mín ósk, ao þessu værl sem
bezt fyrir kornið, og eins það, að eg hefði álitib það, rðttast, aa mer
hefði verið sent m.ilíð strax, og hefði það verið gjiirt, skyldi eg hafa
flýtt því, eins og eg !tefM getaa, en í þessu m.il! þarf mikillar ao-
gæzln við og umhugsunar, á'ður en það gæti orðið S"O úr gat'ði gji)l't
fd mer, sem eg vildi ; en mí LÍ þessu þíngi hefi eg ekki það næði til
þess, sem eg þarf og óska a'ð hafa; en ef þfngið mí skyldi vilja
senda nuillð til stjórnarinnar, þá er mer næst að halda, a'ð það mundi
verða sent til baka til mín, en ef það verður sent til mín, eins og eg
"agN strax í upphafi ab mundi vera hið réttasta, þ:i mun eg flýta
fyrir því, eins og eg get.

Petur Pitursson : Nefndarálit þetta el' mjög greinilega og skipu-
lega samið, eins og við "al' ao búast af þeim mönnum, sem í nefnd-
inni voru, þa'Cl er ao segja fr.i sjónarmlði nefndarinnar, en þó eru ýms
atriði, sem eg vildi óska frekari upplýsíngar nm hjá nefndarmönnum.
Mer þykir það undarlegt, að nefndin skuli hafa tekið fyrir aa eins
þær 8 kristfjarjarðir, sem hafa krlstfjárm cnn, þar sem margar fleiri
krístfjárjarcír ern til, sem fátækir ei hafa full afnot af, þar e'ð tal,;-
"ert af afgjaldí þeirra gcingnr til þess, að launa umbofsmönnum,
og mætti nn kornast hjá þessu með því, a'ð Játa þær g~nga inn undir
sveitarstjórnina, þar sem gjafabréf þessara jarða ei ern ;Í móti því.

þar ao auk er eg í efa nm, hvort nefndin hafi talið upp allar þær
jarðir, sem hafa kristfj.írmenn, og hefir hún nui ske ekki geta'ð gjört
það, af því hana hefir "an tað skýrslur, þyj þó kanaelíbréf frá 1820
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hafi skipað, að ritvega skyldi skýrslur um slíkar jarðir, þá heyrðist
llIer samt í naíndar.illtlnu jatað, að vantaði skýrslur úr 3 sýslum,
og geta menn nú ei vitað, nema í þessum sýslum se krístfj.írjnrðír,
sem hafa krlstíjarmenn. Þó það líka hafi verið boðið, a'Ogefa skýrsl-
ur, þá hafa þær ei ætíð feingizt alstaðar frá, nema boðíð hafi verið
ítrekab, en eg velt ei til, að slíkt bob hafi komlð optar en með hinu
1Í0l1f umgetna kanselfbrðfi. Eg held, að þa'ð se ekki gott, að taka
þessar jarðir fyrir, en sleppa, ef til vill, öðrum, af því að vanti
skýrslur, og sýnist mer, að nefndin af þessum astæðum hafi ekki
getað lokið því ætlunarverki sínu: no undir búa nuíllð þannig, að
stjórnin gæti lagt fyrir þíngio frumvarp UIlI betri stjórn kristfjérjarða,
sem hafa krístfjzinnenn ; frumvarpið gæti ekki oroio nógu yflrgríps-
míklð, og kemur það af þVÍ, að nefndina, eins og lnin játar sj.ílf,
hefir vantað skýrslur. 1>ar að auki þykir mer ekki fullkomin ástæða
til, ab taka ao eim þessar fáu krístfj.írjarðir, sem hafa kristfjaruiann,
en sleppa öllum öðrurn ; eg velt 1. d, til, a'O krlstfj.irjarblr eru í
Skagnfjarðarsýslu, í Vatnsdalnum í Hrinavatnssýslu, og í Snæfells-
nessýslu, og fá prestar talsvert af afgjaldi þessara jarða, bæðl í Skaga-
Ijarðareýslu og í Snæfellsnessýslu, en í Húnavatnssýslu skipta pró-
fastur og sýslumaður hálfum leigumun á milli sín, og se eg einga
ástæðu til þess, a'O fátækir ekki skuli eins njóta góðs af þessulll
jörðum í þessum sýslum, eins og annarstaðar, þar sem gjafabréfin
ekki hindra það, Mer sýnist því malíð ei vera svo fullkomlega úr
garði gjört, eins og þyrfti til þess, að jöfnuður gæti verlð í þessu
nuíll yfir allt landið. Petta er þab, sem eg vildi ó.,ka, en eg hell
aldrei haft ;i móti því, að fátækir feingi sem mest gagn af þessum
jörðum, Spursmálið er þá um það, hvort þfngið nú þegar hafi feing-
io SYO nægilegar skýrslur um luiotfjárjarMr Ii öllu landinu, að það
geti nú þegar gjiil't undantekníngu með þessar 8 jarðir, eða hvort
ekki muni tlltækllegru, ao biðja biskupinn, að safna skýrslum UIl1
þetta mál, og lúta það SYO fá Iramg.mg í þá stefnu, sem nefndin
hefir tekið, og sem hann hefir sagt að hann ekkí se fráleitur. Nefnd-
in kann nú ao geta gefið mer þær upplýsíngar, er láti mig falla fr;t
þessari uppástringu.

Framsögumaður : Fyrst og fremst gefur bænarskráin frá Nng-
höfbafundl ekki tilefni til, a'O tala um allrar kristfjarjarðlr en þær,
sem hafa krlstljarmann, og eg ætla, ao þær .se allar Upp taldar í
nefndarálitinu. Eg hefi gegnumgeingi'ð sem nákvæmlegast skýrslur
þær, sem minn háæruverðugt meðnefndarmaður hefir leo nefndinni.

515



Ao vísu vantar skýrslur tíl' 3 sýslum ; en eptir þVÍ, sem eg frekast
hefi getað fræðzt mn af þeim heiðruðu þingmönnum, sem kunnug-
astir ern, held eg þar se eingar þvílíkar kristíj.irjarðir. Og þú þær
skyldi vera fleiri til, væri eingin hætta af því búin, þú meðferð
þeirra her nefndu væri breytt; hinar gæti komið á eptir. Eg gæti
jafnvel sagt, ao í nefndar:ílitinu væri of margar taldar, þYi émnga-
huldiö kvað nú þegar vera af tekið af Kolsholtspartlnum, eptir samn-
íngi svcltarstjdrnarinnar vlð eiganda hálflendunnar Uni akveðíð afgjald.
Að flelri eru krísttj.irjarðír en þær, sem ómagahald er á, veit eg vel,
en eg hefi með asettu sleppt öllum þvflfkum. Ao prófastur og sýslu-
maður í Húnavatnssýslu hafa hálfar leigur af þeim svonefndu Vatns-
dalsjörðum, er beinlínis samkvæmt gjafabrðfínu, sem ekki mun mega
breyta. Ytra- Vallholt í SkagnfirOi er byggt fyrir :iheCio afgjald, sem
gelngur til þeirra, sem það eptir gjafabréfinu er ætlað.

Petur Petursson: Um Vallholt í Bkagnflrði veit eg, ao afgjald-
io geingnr til fatækra, og hefir presturinn ekki neitt. Öðruvísi er
ristatt með Drápuhlið íSnæfellsnessýslu, a'Opresturinn hefir landskuld-
ina, en sveltnrsjdðurlnn leigumar. Nti finnst mer það ekki fullkom-
lega sanngjarnt, að breyta til með vissan flokk a f jörðum, en sleppa
öorum, ef gjafabrefin ei banna ao hreifn "io þeim. þar sem mer
finnst her eiginlega beðið um ao hækka afgjaldíð á víssum jörðum,
þá vil eg, að allar jarðir af hinum sama flokki se teknar, og ao menn
beiðist þess, ao sama gilngi yfir þær allar, ao svo miklu leyti sem
verður, Hvort sem bænnrskr.iln frá þínginu fer til biskups eða stjrirn-
arlnnar, sýnist mer, að l111n einnig eigi a~) fela hinar í ser, því se
þessi breytíng rettLít ií einum stað, er hún það einnig iÍ hinum öor-
um stöðum, og skerðir þetta ekki grundvallarreglu nefndarinnar.

ll. G. Thordersen: Eg þakka mikillega hinum háttvirta 3.
konúngkjörna þíugmanni fyrir ræðu hans, því einmitt af þeim ástæð-
um, er hann tök fram, hefi eg ekki þorað aö taka allt þetta nuil nú
fyrir, af því mer finnst réttast, að það gángi yfir allt landið, og "eit
eg, að þingmenn vorkenna mer það, þar til þessa mun þurfa nokkuð
lángan tíma, því þ6 eg hafi gefið nefndinni þær upplýsingar, sem eg
gat, þá nægja þær ekki, því ef menn vildi f,i fullvissu í þessu uiall,
þ,i þyrfti að fara leingra, og fá allar mögulegar skýrslur og upplýs-
íngar úr héruðum og fni próföstum landsins, og réttlætir það einnig það,
að eg gat ekki skrifuð undir álitsskjal nefndarinnar að öllu leyti,
að mer fannst farið öfugt með mallð í upphafi, þar sem það ekki
var borið undir biskupinn, sem er tilsjónarmaður þessara jarða, og
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vero eg þó að seg]» það, að eg held, að eg hafi ei farið lakar með
þessar jarðlr, en ;íour "ar fario með þær, og vona eg, að þínginenn
hafi þá tiltrú til mín, að þeir sendi mer mallð, þó eg í reyndinni
fyrir mitt leyti ekki þurfi ao keppa eptir ao f;í það til meðferðar] en
af því eg ekki hefi mí fullkomna þekkíngu lÍ málinu, var eg hrædd-
ur víð, að rita nafn mitt undir það, sem eg seinna kynni má ske ao
sjá að ætti að vera öðruvísi, og vil eg bæði sem maður og embættis-
maður vera varkár í því.

Framsögumaður : þar sem hinn háttvírt] 3. konúngkjörni þíng-
rnabur sagbí, að ser fyndist eiginlega vera beðið um, að hækka af-
gjald þessara einstöku jarða, þ;í rmí eins "el segja, að beðið se um,
ao afnot þeirra megi svara betur tllgangtnum. Og get eg ekki se'ð,
ao það þurfi ao tálma þVÍ, að þessu verð! frarngeingt með þessar
tilteknu jarðír, þó seinna skyldi verða farið fram á, ao lagfæra með-
ferð annara fátækra-eigna. þessar jarðir, sem ómagnhaldlð fylgir,
eru eins og serstök grein af öllum Iatækru-elgnurn , og þurfa ekki
að bíða eptir rannsöknum um hinar allar.

Jún Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Mer viro ast her vera hö
atrið! að aðskilja, 1, að gjöra breytíngu á stjórn krlstíjdrjarða, og
taka stjórn þeirra undan yfirraðum biskupanna, sem frá katólsku tío-
inni hafa verið yfirumsjónarmenn þeirra, og koma henni undir sýslu-
menn og amtmenn, eða undir veraldlegu stjórnina. Annað atriOio
viðvíkur stofnun jarðanna og breytingu ,i Iyrlrkomulagi þeirra. Eg
er nú ekkert mótfallinn fyrra atríðlnu, því eg held það se rett, ao
stjórn þessara jarða se hin sama og annara fátækra-jarða , en UlU

hitt atrlölð er -eg í meiri vafa, hvort alþíngi eigi ao umbreyta stofn-
un og þeirri meðferð jarðanna, sem hefir haldízt vlð frá alda-öðli,
þao er reyndar satt, að ef ekkert stofnunarbréf er til, þ;í verour ekki
um það sagt, hversu stofnunin hafi verið í upphafi; en þar sem elU-
gömul venja er fyrir þVÍ, að krístfjrirmenn se lí jörðunum, þá er á-
stæða til að halda, að kristfjármenn se settir lÍ þessar jarðír sam-
kvæmt gjafubrðfl, og þarf að rannsaka það vel, hvort það værl rétt,
að "erja þessum stofnunulll sveitar ..,jóúunulll til gagns <Í annan hátt,
en venjan er til. Mer virðist málið ekki vera svo upplýst, ao menn
viti, hvernig alstaðar hagar til; það getur vel skeð, að síbar komi
fram fleiri stofnunarbréf. þao er 1. a. Ill. tll tstofnunarbtéf fyrir jörðlnul
Drápuhlfð, sem hinn 3. konúngkjörnl þingmaður nefndi <Í()an, og er
jafnvel prentað, ef eg man rett. Mer sýnist því, al) menn eigi ekki
að biðja um lagafnunvarp, heldur vísa málinu til biskupslns, sem "ill
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flýta því, og sýnist mer þurfa að útvega fleiri skýrslur, er gjöri mál
þetta ljósara, á~ur en farið CI' leingra út í það.

Konúngsfullt1'líi: Eg verð a~ styrkja uppástringu þíngnmnns
Ísfirðinga, og álíta það réttast, a~ þetta mál se Litlð ganga til bisk-

npsins. Eg gat þess Yi~ Inngangsumræðu þessa máls, a'O þegar eg
var sýslumaður í Norður-Múlasýslu, hefði eg gjört upp.ísningu um

stjórn krlstfjárjarba í sömu stefnu, sem nefndin nú hefir gjört. Eg
vildi nefnilega, að tekjurnar af krlstfj árjdrðunum skyldi falla í sveitar-
;;jó~, því eg s.í, al) fyrírkcmulng það, sem þá átti Ser stal'>, var í

alla staði óhentugt, svipti sveltasjóðina mildum tekjum, og kom eing-
um til gagns, nema bændum þeim, sem á krisujarjörðunum bjuggu.
Krlstfjardmagamir voru nefnilega svo léttir, a'O meðlagíb með þeim
var ekki nema helmíngur, og stundum ekki helmingur, af sanngjarn-
legu eptirsvari eptir krlstíjrirjarðlrnar, og eg vissi jafnvel dæmi til
þess, að heimabóndinn á krístfjarjörðinnl sat öldúngis landskuldarfrí

vegna þes~, að afgjaldið af hjáleigum kristfjárjarðarinnar "ar eins-
miklð og meðlagið með ömaganum, sem heimabóndinn hélt. Líka

þótti mer það ekkl eiga vel við, að biskuparnir skyldi taka festuna
af jörbum þessum, þar sem þeir þó einga tilsjón höfðu með jörðum
þessum eða kristfj.irérnögunum ; en þessu er nú, eins og þíngmenn

hafa heyrt, breytt i tí'O hins nrlveranda biskups þannig, að fátækir
nú einnig eru látnir njóta festunnar.

þó eg nú þannig se þeirrar meiníngnr, a'O bæði rðttur og sann-

girni heimti það, ao fyrirkomulagi því, sem nú er á stjórn og með-
ferð kristlj.írjarðanna, ~ breytt, álít eg þó réttast, eins og eg
sagði á'Oan, ao máli þessu ~e vísað til biskupsins ; því hvorkl þykir

mer það svo skýrt her ,í þínginu til hlítar, ao rett se, að senda
konúngi þar um bænarskrá fd þinginu, og líka má, eptir þVÍ sem
biskupinum hafa farizt orð, fullkomlega treysta því, a'O hann muni
útvega allar þær upplýsíngar, sem nauðsynlegar eru til þess, að raða
þessu múli vel og haganlega. til lykta, og sföan svo fljótt, sem mögu-
legt er, koma því svo á framfæri, a'O úr því verbí skoríð af stjórn-
inni.

Framsögumaður : Eg lý~ti því yfir þegar í upphafi, að eg
hefbi áJitio eðlílegust, ao biskupi hefM verið skrifað um þetta, og
a'O þíngi'O gæti vísað því til hans, ef því svo sýndist. En með þVÍ
er þó ekki leystur sá hmiturlnn, sem hinn h.íttvirtí þingmaður Ís-
firoínga benti :í, nefnilega, hvort breyta megi ríkvörðunum gjafa-
bréfunna. l':lu eru lIlí ekki til, svo menn viti, fyrir mörgum af
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þessum jörðum ; on l.íugvinn venja sýnist ao mega ií1íta~t !Jyggo á
þeim. En þó émagahaldið se í þeim .íkveðíð, getur mer ei skilizt,
að óleyfi legt sð, ao breyta tilhögunlnní, þegar þao all eins skeður í
sömu stefnu, og 8YO, að fátækir hafi meira gagn af jörðunum, og
styrkir dc~t(jflln SÚ, sem nú er biiíð ,10 gjöra :í spítalnelgnnnum,
míg í þessari meiníngu.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að vera hinum hefðraða framsiigu-
manni samdóma í því, ao stjórnin hafi fullkominn rett til þess, að
breyta því skipulagi, sem mí ii sðr stað í tillit! til krlstfj.irjarðanna,
þegar hún er orðin sannfærð UIII, ab þetta skipulag er í alla staði
óhentugt, og þeim til skaða, sem jarðirnar eiginlega í öndverðu eru
gefnar, nefnilega f.itæklíngnnum. Ao SYO miklu leyti mer er kunn-
ugt, munu ekki til vera gjafnbréfln fyrir þessum [örðum, og sklpu-

lag það, sem nú er a tilhöguninnl með þær, er þess vegna að álíta
eins og nora gamla venju, sem bæði m.i og lÍ all breyta, þegar menn
sjá, ao hún er orðin óhæfileg.

Jón Petureson : Eg vil all eins geta þess, að mer vírðlst þao,
sem þíngnuiður Ísfirðfnga gat UIlI, Hra :í góoum rökum byggt, nema
að því leyti, all eg vildi helzt, ao umsjón kristfjárjarða se undir
geistlega valdinu. eins og híngað til; það el' uthugavert, ao þegar
einhverjir í katrilsku tföinnl g.ífu slíkar jarbír, þá gjörðu þeir það
með því skilyrði, a'ð á jörðinni væri Iramfarbir einhverjir Iatæklíng-
ar í ætt þeirra, en með tímanum gleymdist, hver ættin nu, og urðu
svo aðrir en menn IÍr ættinni krístfjunnenn, og finnst mer þao sam-
kværnara augnamiði gjafarinnar, að byggja jörðina einhverjum þurf-
andi í vil, er þringt yrði ao falla sökum ættar eða stöðu sinnar, að
komast ii sveit, en byggja hana einhverjum mco uppsknifuðu gjaldi
hreppnum í vil, og til þess ao létta á hreppsbændunum, En það
getur verið, ao það se ábótavant í því, ao krlstíjarjarðir se ætío
byggbar þeim í vil, sem þyrfti styrks víð, en sem þúngt yrði sökum
stöðu sinnar a'O falla, að kornast á sveit. Sera Benldikt ií Hólum
hefir t. lll. gcíið j1iro handa þurfumanni, sem vegna stöðu sinnar
værl íoj;írvert að gjöra ao svcitarlim ; jöro þá mætti byggja með
miklu eptirgjaldi, og langtum hærra, en sem svarar eins ömaga með-
lagi, en einmitt af því jörðin er þannig byggo mco svo lágu eptir-
gjaldi, má halda ómagann sómasamlega, og líka er þetta hvöt fyrir
ábúandann, ao sitja vel jörðin a, þegar hann kemst 8\'0 \ett lít af mco
afgjaldio.

Jón Sigurðsson fr.i Kaupmuunahdfu: þar sem (1'ItIllsög'1lmaðw
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tók dæmi af spítölunum upp ii Þal'>, all breytt væri stofnunarbrðfum,
þá virðíst mer ljóst, all þetta dæmi lí alls ekki "io það, sem ber ræð-
ir um. Spítalarnir eru ekki gjiif einstakra manna, heldur voru þeir
stofnaðir a'O stjórnarinnar fyrirlagi og á alþjóðlegan kostnað, og spít-
alahlutirnir ern ekki annall en nokkurs konar skattur. þall stendur
því ekki eins á með spítalana og kr+stfj.irjarolrnar, sem eru stofn-
anir einstakra manna eptir ákveðnu gjafabréfi, og í vissu augnamiðl,
og virðíst mer mjög ísjárvert, að breyta stofnun þeirra. Í Iornbrðía-
safninu má sjá mörg gjafabref þegar frlí 12. öld, hvar kristfjríré-

magar ern settir lí jarðirnar, eins og hinn 5. konúugkjörnl þingmað-
ur tók fram, en þetta hefir seinna ví'O;t falllð úr, en vottur um gjöf-
ina er enn 5UIJIsta'Oar við lý'Oi. Eg vil hafa milda virOíngn fyrir
þessum gjöfum, og vil ekki, aú þeim se breytt í neinu verulegu, þó
eg se samþykkur nefndinni nm breytíngu lÍ yfirstjórn þelrra j eg vil
<,,0 menn leiti .iöur allra þeirra upplýsinga, sem geta feingizt.

J(omíngs(ulltl'úi,' Í tilliti til þess, sem hinn heiðraði þingmað-
ur Ísfirðínga sagði, all hann ekki væri móti þrí, all breytt væri yfir-
stjdrn krlstíjarjarbanua, eins og nefndarálitið færi fram á, en honum
þætti efasamt, hvort rett væri, að breyta því skipulagi á afgjaldi
krlstfjrirjarðanna, sem viðgeíngizt hefir, skal eg geta þess, all ef þess-
ari ösklpulegu tilhögun um afgjald jarðanna ekki verður breytt, þá
álít eg þao ekki ómaksins vert, al'> breyta yfirstjórn krístfjtírjarðanna.
Bæði þessi atrlði, yfirstjórnin og tilhögunin, áttu ser rót í ástandi
hinna eldri, ser í lagi hinna katólsku, tíma. Katólsku biskuparnir

vorn þá þeir æðstu yfirstjórneudur fiitækra-mdlefna, og þegar fátækra-
framfærill á þeim tímum ekki var betur lagað en svo, að frítæklr
menn flökkuðu um bæja á milli, og átu út hjá bændunum tíundir,
matgjafir og manneldi, þ,i var þab sannarlegur velgjörníngur, ao veita
einhverjum þurfamanni fastan aðsetursstað á krlstfjarjörðunum, og
veita honum þar gott og Iorsvaranlcgt uppeldi. En nú er þessu öllu
saman breytt orðið, .og Iatækrn-nuilefnin eru nú komin í allt annall
og betra horf. Nú er fátækrastjórnin komin til sveitastjórnanna,
nefnilega prests og hreppstjöra, sýslumannna og arntmanna, en bisk-
uparnir hafa nú ekki leingur neitt með hana all sýsla, Frítæklíng-

arnir flakka nú ekki leingur um, heldur eru þeir settir í fasta sama-
staði, hvar þeir, all því leyti mer er kunnugt, fá alla hina sömu
aðhjúkrun, aðbúnað og viðurværi, sem aðrir heimilismenn, og hvar
þeir, sem halda þá, Lí með þeim ák\'e'ði'O meðlag, og til þess all
svcitastjóruiu lJa~Qi geti greitt þetta meðlag og haft þall nógu ríJlegt,
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er það því llríoandi, að sveitarsjóðurinn flii þær tekjur, er hann þarf,
og að þær rýrist ekki fyrir óhaganlega meðhöndlun eigna þeirra, sem
fátækum til heyra. Mer virðíst þVÍ öll hin sama ástæða vera til,
ao breyta tilhöguninni með aígjald krtstíjarjarbanna, eins og til að
breyta yfirstjórn þeirra.

Þórður Jónassen: Eg skal leyfa mer, út af þv] sem hinn
h.ittvlrti lwnú1)gsfulltl'tÍi mí mælti, a() gjöra þá athugasemd, að það
getur að mínu áliti eingnn veginn réttlætt breytíngn á einstakra
manna stofnunum til opinberra þarfa, að fyrirkomulag þeirra ekki
kemur algjörlega heim víð ástand seinni tímanna; það getur þannig
vel verið, a'O tekjurnar af krlstfjarjörðunum se nú minni, en þær
gæti orðið með því fyrirkomulagi, sem upp á hefir verið stúngi'O, en
þa'O atri'ði er ekki gild ástæða fyrir a'O breyta því upprunalega fyr-
i rko 111ulagi, meðan þó á hinn bögtnn fyrirkomulag þetta getur nokk-
mn veginn samþý~,zt með núverandi tíma þörfum og kröfum. Stjórn-
in er líka ætíð mjiig varkár í því, að gjöra slíkar breytíngar, og hún
gjörir það ekki, nema brýn nauðsyn beri til þess, og þessi nauðsyn
álít eg ekki eigi ser her stað, því fyrlrkomulaglð í tilliti til krist-
fjárjar'ðanna er ekki enn þá orðið í alla staði óhentugt, eins og mig
lllinnir hinn háttvirti konúngsfulltrúi segði; ao minnsta kosti hefi eg
ekki heyrt nein rök færð fyrir ÞYÍ í umræðunum, eu eiuúngis þao
tekið fram, ao menn gæti nú feingið meiri arð af jörðum þessum,
en menn nú hafa; en fylgi menn slíkri regln fast fram í slíku efni,
þ,í stæði aldrei á steini með slíkar stofnanir. Að öoru leyti þykir
mer ekki vera komnar fram nægar upplýsíngar nm það, hvort breyt-
íngin ekki komi í verulegum atriðum Í bága vio þau skllyröí, sem
upphaflega eru tekin til; og gjafabréfin bera "íst með ser, t. a. m.
þegar umsjtin jarbanna hefir verib falin vissuni einstökum mönnum
móti þóknun, er greiðast ætti af afgjaldi jarðanna, eða þegar þeim er
gjört aa skyldu, að halda ómaga, lÍ móti því að taka afgjald jarð-
arinnar. Eg vil því, eins og upp á hefir verið stringíð, mæla fram
með því, ao malinu verði vísað til biskupsins, og þar er þess retta
varnarþing a'O svo komnu, enda hefir biskupinn tekið svo vel undir
mulið, að þYÍ er nægilega borgíð í hans höndum.

Framsögumaður : Ekki get eg fundíð neina .ístæbu til að
breyta stjórn krlstfj.írjarðanna, ef afnotum þeirra ekki vereur breytt.
þao finnst mer líka sjlÍlfsllgt,að fara eigi eptir þeim upprunalegu
akvörðunum, svo leingi sem það í raun og veru er tilgánginum sam-
kvæmt, en þegar miklu minna gagn er orbíð a'O gjöfinni, en vera
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mætti, finnst mer tími kominn til, at breyta. Það, sem hinn 5.
komingkjörni þingmaður stakk upp á, að byggja jarðir þessar ein-
hverjum, sem annars mundi komast á sveit, væri bezta meðal til að
ey'ði!eggja þær, og breytir eins ákvörðun gjafaranna.

Jón Petursson: það getur verið, að orð mín fyr hafi mátt
misskilja. Eg vildi einmitt, að jarðirnar væri byggcar þannig, að það
yrði sem mest samkvæmt augnamiði gjafarans, en það kalla eg hingturn
meira samsvarandi augnamiði hans, ef krlstfjarjdrðin væri bygg'b með
lágri landskuld, og festan ekki væri skrúfuð upp, og að þeir færi betur
með émagann, sem búa á jörðlnui, heldur en þó jörðin væri byggð
með afarháu gjaldi, er rynni í hreppssjóð, ti! a'O Hitta á hreppsbænd-
um í ritsvörum þeirra. Eg velt dæmi til þess, að prestur hefir þurft
annara hjálpar, o~ hefir komizt lít lí sveitina; ætli að það hefbi ekki
verið sémasamlegru, að honum hefði verið komið fyrir sem krist-
fjlírmanni á einhverja jörð, en að láta hann fara svona ,í hrepp.

Sveinn Skúlason: Hinir tveir halærðu og ættfróðu þíngmenn,
hinn 5. komíngkjörni þingmaður og þingmaður Ísfirðínga, hafa ein-
mitt móti vilja sínum mælt fram með upp.istúngum nefndarinnar
því þeir hafa sannað, að menn ekki hafi fylgt augnamiði því, sem
tiltekið var í hinum upprunnl egu gjnlabrðfum, þar sem þeir hafa við-
urkennt, að stofnanir þessar hafi verið gefnar til góðs fyrir ættíngja
gjafaranna, en að ættin hafi gleymzt. Ef að þeir mí ekki geta fund-
ið nein skyldmenni, þá finnst mer vera óþarfi fyrir þá, að hafa lí
móti breytingu nú, þVÍ þá er einmitt tíminn kominn til þess.

Arnljðtu» Ólafsson: Eg se, að þaÐ var ekki tilgángslaust, að
taka ser það breytíngaratkvæðí, að vísa mrilinu fyrst til bískupslns.

Að efninu til er eg nefndinni samdóma, og vona eg, að þingmenn
ekki mótmæli þv], að hægðarleikur se að breyta yfirstjórninni lí
kri6tqárjör'Gunlllll. Mönnum er kunnugt, hvers vegna að biskuparnir
feingn yfirstjórn yfir slíkum jörðum í katélskrl tíð. En um jarðirn-

ar sjálfar eru meiri vandkvæði ; ein jörð kann að verða byggð
með vissum skllnuílum, en svo kann að koma npp gjafarbref ,í eptir,
er sýnir, að luin hafi verið lögð einhverjum í ættinni, eins og verið
mun hafa um flestar þessar jarðir. Stundum er líka gefið kristsfð,
en ekki jarðagöss, eins og eg veit dæmi til í Hiinavatnssýslu. það
er því rétt, sem hinn heiðraði þingmaður úr Noröur-Þíngeyjarsýslu
sagði, ao þegar hvorki er ættin til né gjafabréf, þá getur ekki ver-
ið talað um, að raska gjöfinni. Nefndin fór líka svo varlega í þetta,
sem unnt ,'ar, þar sem hún tiltók ei aðrar jarðlr en þær, sem eingin
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gjafabréf eru til um, og eingin líkindi eru til, að þau verði grafin

upp. Máli~ hlýtur því a~ geta nað tilgángi sínum, þegar eingu er
raskað, yfirstjórninni má ætíð breyta, fyrst katólska er Iiðin úr landi,
og hagnaður sá, er ættíngjum kann að hafa verið veittur í gjafa-
bréfinu, hlýtur og að falla burt, fyrst einginn veit framar deili á
þeim, enda er eigi hægt, að finna lögheimild manna a~ þessum hagn-
aði, fyrst eingin gjafabréf eru framar til, en það álít eg sjálfsagt,
a'6 sveitarstjórnirnar hafi yfirstjórn jarðanna á hendi, eins og á öðru
fátækru-fé.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þó ekki se gjafabréf til,
þá er alkunnugt, ao skjöl ern til um sumar krlstfj.írjnrðlr, svo sem

t. <1. Ill. nm kristsfð í AustfirOíngafjórMngi í Wilchins maldagabók.
F'ramsögumaður: Kenringsbréfið af 1766 breytir þó að minnsta

kosti í vissu tilliti meðferðinni ti Arnheiðarstiiðum ; eg tek þetta til

dæmis um, að öll breyting her a~ lútandi se varla óleyfileg.
Ásgeir Einarsson: 11ó eg se nefndarmaður, þá hefi eg leingi

ekki talað í þessu máli. Eg er Í efa um, hvort augnamíðí gjafar-
ans verður framgeingt, eins og nú stendur, þVÍ nú hafa 2 gagn af
krlstfj.írjörðunnl, sveitarómaginn og ábúandinn. Hvor skyldi þá
standa nær, ao eiga tilkall til ao hafa gott af jörðinni, ómaginn eða

:íbúandinn? Eg fyrir mitt leyti skil ekki, að ábúandinn eigi rðtt til
þess, ef hann er ekki í ætt gjafarans. Hvað þVÍ viðvíkur, sem hinn
háttvlrti 1. konúngkjörni þingmaður sagN, að stjórnin væri varkár,
að breyta gömlum tílskípunum, þá ætla eg ti móti þVÍ, að minna
hann lÍ Thorckelllsjóð og kollektusjóðlnn, en lambarusl og skorpin
skinn skrifa eg ekki Í þennan reíkníng og annað fleira, og fer ekki
1I1ll þetta fleiri orðum.

Framsögumaðul': þll~ er og eitt, sem athugandi er, ao jarð-
irnar halda að YÍSU enn sömu nöfnum sem þá, er þær voru gefnar,
en eru mí orðnar allt aðrar jarðir að gæðum fyrir endurbætur, má
ske þrígildar eða meira.

Pórðtlr Jónassen: Eg skal leyfa mer, lít af orðum hins helðr-
aða fulltrúa, sem nú settist niður, 30 eg hefðl sagt, að stjórnln væri
æt~ varkár með, að breyta gömlum pl'ivat-rnanna stofnunum, sem hann
vill vefelngja se rétt, einúngls segja honum það, ao se stjórnin ekki
varkur í þessu efni, þá á hún þó að vera það. Ao út af kunni 110

hafa brugðið, skal eg ekki þræta, en þó vil eg leyfa mer að minna
hinn heíðraða fulltrúa á það, sem mælt er: dæmin upplýsa, en sanna
ekki.
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Petur Pétursson : Ef eg held mer til krístfjárjarðanna íMúla-
sýslum, þá er eg ekki SYO kunnugur þeim, að eg geti haft meiníng
um, hvort ábatameira sé, eins og afgjaldið nú er, e~a eptir því sem
nefndin stíngur upp á. Eg er í efa um, hvort ábatameira muni vera
fyrir sveltarsjöðinn ; því eptir því, sem sagt hefir verið, tóku hinir
fyrverandi biskupar af lelgulíðanum festu til jarðanna, auk þess sem
hann heit émagann, og þá er vel aðgætandl, hvort 6magahaldi~ og
festan til samans verður ekki eins míklð til samans, eins og að
breyta afgjaldinu eptir uppástúngu nefndarinnar, Se þetta ei ábata-
meira, þ:i se eg einga ástæðu til breytíngar.

Framsögumaður : þaú er ekki hægt, að sýna með reilmíngs-
dæmi, hvort festa og émagahald samanlagt jafnaðist víð sanngjarna
arlega landskuld, því bæði þyrfti maður til þess aú vita, hvað há
festan væri, og hvað leingi bóndinn lllundi lifa. Umraðamaður get-
ur byggt náúnga sínum með lítilli festu, öðrum öviðkomandl með
mikilli, og deyi maðurlnn eptir 1 ár, væri ósanngjarnt, aú hann hef'ði
borguð háa festu.

Petur Petursson: þa~ væri þrí meiri hagur fyrir sveitarsjéð-
inn, ef hann deyr ii næsta riri,

Konúngs(ulltrúi: Út af því, er hinn háttvirti konringkjörnl
þingmaður nú sagði, skal eg geta þess, að eg hefi fyrrum samið reikn-
íng yfir það, sem fátækrasjóonrínn tapaði í tekjum vlð þá núverandi
tilhögun, og reiknaðist mer það vera framt að helmíngi af afgjaldi
því, sem kristfj.irjarbirnar sanngjarnlega Icig01U gæti gefi'O af ser.
l)essa reiknínga hefi eg nú því miður ekki hj.í mer, en þeir finnast
í brefabókum, sem frá minni tí'O liggja ,i~ sýsluskjölin í Norður-
l\Iúla5ý~ln.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, þá er undírbún-
íngsumræðnnní her með lokið.

Eg nkveð næsta fund iÍ morgun Id. 11.
Fundi slitlð.

27. júlí - sautjándi fundur.
Allir á fundi. Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Áour en geiugtð er til dagskrénrinnar, vil eg geta
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þess, a~ mer er tilkynnt, a'O til formanns í nefndinni um kirhjuktí-
gildin er kosinn þingmaður Rángvellínga. Eg vil því næst vekja
athygli þíngmanna n'Oþví, og ser í lagi snúa mjer til hins háttvirta
konúngsfuJltnía þar um, n'O lí morgun mun vera hinn sfbasti dag-
ur hins lögskipaða þlngtíma, en mörg mál enn þá, sum alveg örædd,
og sum all eins hálfrædd. Enn þ;i eru ókomin nefndarálit í 5
koruingsmalunum, en 2 komingleg mál órædd til lykta; það eru þ,í
7 korningsmril, sem ei eru enn ritkljað. Auk þessa eru 12 þjóðmal
alveg örædd, og 13 órædd til alyktar, en ókomin nefndar:ílit í 8
nuilum. þá ern alls 13 nefndarálit, sem cnn ern ókomin til forseta;
17 mál alveg órædd ; 22 mal enn þ,i érædd til lykta, ósamin í þeim
álitsskjöl eba bænarskrar til komings , og þó ekki se hart tillit til
þjéðuuílanna, af hverjum þó mörg eru mjög mikilvæg, þ,í er þall
bezt, a'O talsvert þarf all lcingja þíngtímam til þess, ao þau 5 merki-
legu konúngsmál, sem eptir eru, geti orbíð rædd tilhlýðllega vel og
leidd til lykta, og vil eg því leyfa mer a'O skora á hinn háttvirta
konringsíulltrríu, all hann Líti meiníngu sína í ljósi um þab, hvort
hann geti ekki samkvæmt þeim myndugleika, sem hann híngao til
hefir haft og án efa enn þ.i mun hafa, leingt ~íngtímann svo nægi-
lega, all hin mikilvægustu mál a'O minnsta kosti geti orðið rædd
til lykta lí þessu þíngi, og skal eg að eins bæta því vill, n'O eg get
ei sagt, hvað lángan tíma þíngið mundi þurfa, vegna þess ao eg
veit ekki, hvað málunum líður hj:i nefndunum; en ef hinn h.ittvlrt!
lwnúngs{ulltrúi æskir þess, skal eg skora lí formenn nefndanna, all
þeir nú gefi skýrslu 11m það, hvað nuílunum líðl.

Konúngs{ulltl'úi: Eptir því sem alþfugistílskipuntn hefir verið
skilin, ~ilít eg þingtímann ekki liðinn ,i morgun, heldur fyrst hinn
afðasta þ. lll. Eg hefi lýst því yfir aöur, a() eg eingan myndugleilm
hafi frá stjúrninnl til þess, all Ieingja þíngtímann; en þar e'O eg af
orðum hins háttvirta forseta þykist sjá, að nokkur leingíng muni
verða nauðsynleg, hlýt eg, lÍ()ur en eg lýs i því, hvað eg llluni af
ráða í þessu efni, all biðja hann all Játa mig "ita, hvað lángt be
komin ii leið hjá nefndunum hin konúnglegu málefni.

Forseti: Eg skal þá leyfa mer, samkvæmt ósk hins h.íttvirtn
konúngs{ulltrúa, ao skora á formenn nefndanna, einkum í hinulll kon-
únglegu málum, að skýra stuttlega frá því, hve langt málunum er
komill í nefndunum, og hve nær þeir ætli á all nefndarálitin verðl
búin. Formenn Í þeim nefndum eru þessir: í nefndinni um sto{ntm
barnaskála í Reykjaví1. þíngruabur Reykvíkínga ; í nefndinni um
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endurgjald jarðamatskostnaðetrins þíngmaður Riíngrcínga ; í nefnd-
inni um launaviðbót embættismanna og í vegabótamálinu þíug-
maður Strandusýslu, og formabur Í jarðamatsmálinu hinn 4. kon-
úngkjörni þfngrnabur, og vil eg blðja þessa herra alla aú skýra fr.í
þVÍ, hvað malunum er nú Lingt komio, og hve nær menn muni geta
átt von á nefndaralitum.

H. Kr. Friðriksson: Sem formaður í Lornaekðlamálinu vil
eg samkvæmt áskorun forseta geta þess, aú það el' verið aú semja
nefndar.illtið, og munu ei Iíðu margir dagar, lÍúur en það verður
buíð, en eg vil um leið geta þess, uð þfngið hefir lagt fyrir OS5

mikla örðugleika með þv], at fresta alyktarumræðu málsins um skatt
af tómthúsum og óbyggðum lóðum í Reykjavík

Vilhjálmur Finsen: Sem Iormuöur Í [arðamatsnefndiuní get
eg eptir .iskoruu [orscta skýrt fni því, ab nefnduralltíð verður al)
líkindum briíð <Í morgun, eca í sÍGa,ta lagi hinn daginn; líklegast lÍ
morgun, svo þab verði framlagt þá.

Ásgeir Einarsson: þar eg er íurmaður í nefndinni, sem hefir
vegabótamálið til met.Ierðar, þii vil eg fyrst geta þess, aú nefndin
fekk ekki frumvarpið fyrri en þann 10. j.ilí ; Iaun nefndin strax ;i
tíðum nefndurfundum, er voru haldnir til þess 15., al) m.ilib var
mjög örðugt viðfangs, en þ;í skildist nefndin í tvennt, og hefir meiri
hlutinn með iðni og astundun síðan verið að semja nefndanilít sitt,
en minni hlutinn hefir ei getað samið ágreiníngsathæOiú, vegna þess
hann vildi ekki fullgjöra það, fyrri en hann lielbi seú álit meiri hlut-
ans, svo hann gæti haft hliösjdn af því. En sem Iormaður í nefnd-
inni um laun ýmissa embættismanna skal eg að eins geta þess, ao
hinn hrittvirti þíngmaúur Ísfirðínga hefir lofað mer þVÍ, a'ð semja
nefndartilitið, og þar eg ætla :1'0 nefndin Í því mali se aú mestu leyti
samþykk getu)' þingið átt þa'ð YÍst, a'ð þessi ágæti þíngmaður muni
ekki láta leingi lÍ þYÍ standa.

Jón Petursson: Álit meira hluta nefndarinnar í ugabótamál-
inu verður búið annaókveld, en það er ekki enn farið a'ð hrein-
skrifa þao.

Páll Sigw'ðsson: Eg skal geta þess samkvæmt áskorun hins
háttvirta forseta, ao nefndin í ja1'ðamats-lwstnaðarmálinu er ekki
enn búin með .íllt sitt, af því nefndarmenn hafa kornið ser saman
um, a'ð hafa hliðsjón af jarðamatsnefudinni sjálfri, 8\'0 að nefndir
þessar ekki skyldi koma í b,íga hvor við aðra,

Jón Sigt~rðsson freí Kaupmannahöfn; l)ar e'ð formaðurlnn í
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nefndinni nm laun embættismanna gat þess, ab eg hcfðl lofað ab
semja nefndanilitíð í því máli, þ;í vil eg geta þess, ab eg get ekki
lofað því svo fljótt, vegna þess ab það er svo margt í því máli,
sem þarf míkvæmrar rannsóknar víð, og eg hefi cnn feinglð a\)
eins litlar skýrslur, en þarf margar, svo a\) það getur a\) líkindum
ekki orðlð blí.ib "fyrri en seinast í næstu viku.

Konúngsfulltrt'ti: Eptir skýrslu hinna heiðruðu formanna í
nefndunum se eg það, að hin konúnglegu frumvörp verða ekki rædd,
nema þíngtíminn verði leingdnr, og mun eg því verba a\) grípa til
þess upp lí eigin abyrgð þó eg eingan myndugleika hafi þar til.
En í dag get eg ekki nákvæmlegu til tekið daginn, sem þínginn skal
slíta. Einasta skal eg geta þess, a\) þíngtíminn getur eigi orðið
mikil) leingdur í þetta sinn, vegna þess, a\) eg strax eptir þínglok
er kallaour í pöstgauugumnlsnefndina, sem líklega verður "ib störf
14 daga eða 3 vikur, enda þarf eg líka nokkra daga til að senda
fr;í mér bænarskrár þíngslns til stjómarlnuar, áoll\' en tekið er til
starfa pristganngum.ilslns. En eg get ekki dregið heimferð mína
leingnr en til í ,íglí~tlll;Ína();Hlok. Ao öðru leyti vona eg, ao hin
konúnglegu málefni muni verða flj6tt afgreidd, bæði fd nefndunum
og þínginu ; því þau ern, þegar vegnbétanuílfð er Ir.iskilið, ekki
margfldkin, svo ao þeilll m.í koma af ,Í stuttum tíma.

Forseti: Eg verð fyrir mitt leyti að gjöra mig ánægðan með
þetta heiti hins hæstvirta honúngsful7tl'lía, þ.íngað til menn Lí a\)
heyra og ::;j:í, hvort leingíng sú, sem hann veitir, verður nægileg.
En þ6 að eg vilji gjöra allt til þess, að nlþfngiskostnaðurinn aukist
sem minnst ao orðið getur fyrir óþarflega lcingíngu þfngtfrunns, sem
eg einnig "eit að er vilji allra þíngmanna, og þ6 að eg finni,
eins og hver annar, hyl' Islryggilegt þetta er, einkum í þeim vandræð-
um, sem mí ern í absigi yfir allt land, þá vil eg ab eins vekja athygli
hans og allra landsmanna a'Oþeim lmekki og fjarskalega kostnaðarauka,
sem af því hlyti ab leiða, bæðl fyrir þíngib og landið, ef ab því kæmi,
ab ýms mildivæg mál, sem hafa verið tekin til meðferðar í nefndir
á þessu þfngl, og rétt að segja yrði búin, yrði mí lít undan, al-
búin a\) mestu, fyrir það ab 2 - 3 daga frekari leingíng þíngtímans
feingist ekki, sú er þyrfti til að lít klj.í málin, og yrði svo a\) byrja
öll þau mal fd stofni á næsta þíngi; mundi af þessu leiða svo marg-
falt meiri kostnaðaraukl fyrir landíð, ab elngum samjöfnuðl byði "ið
þann kostnað, er leiddi nú af fárra daga frekari leingíngu. þao eru
nú settar nefndir í 29 málum, og þó a'tJ þíngtímann yrði nú ab leingja
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til miðs næsta nuinaðar, þ.i væri þetta eigi meira, en a'O svo teldist
til, a'O þetta fásldpa'Oa þíng hefði varið að meðaltali a'O eins 11/2

degi til allrar meðferbar hvers af rnrilum þessum; og er þetta svo lítill
tími, og svo mikil verk, er þíngið þar mco feingi af kastað, a'O vart
mun vera dæmi til þess á nokkru þíngi, ao SYO miklu se af kastað
á [aínstuttum tíma (heyrit.l), og m.í mönnum þá þykja vel að verið.
Eptir því sem málunum er nú komir, gjöri eg r;Í'O fyrir, að muni
nægja, að leingjn þingtímann í þetta skipti til 13. ágtÍ:itmán., en
ekki minna; með þeirri leingíngu vero eg að álíta, ao öll þessi 29
min yrði alveg leidd til lykta, og í nokkurn veginn lagi, og væri þ,i
miklu af kastao, þar sem þa væri eigi varið til hvers nuíls nema
11/2 degi. Viðvíkjandi því, sem hinn hrittvirtí 7wmíngs(1tlltrzíi sag'Di,
ab fe það, sem í (jáhagsliigunu111 er ætlað til alþ íngi», ekki muni
hrökkva til, ef svona yrðí Icingdur þíngtíminn, þá vero eg líka aa
ál íta, að svo mundi verða, [IYÍ þess ber vel ao gæta, að í þeim
10,000 rdd, sem til alþíngis eru ætlaðir í fj<irhag:ilögunum, eru
einnig fólgin laun 7wnúngsf1tlltrúa, svo a'Otil sjálfs þínghaldsins ern
þar að eins ætlaðir milli 8 og 9000 rdd .. Eg hefi fyrir laungu
hugsað mer, að þetta gæti 110 borið, og þó eg geti ekki með fullri
vissu sagt það, hefi eg þó nokkurn veginn vissu fyrir llIer af viðtali
þar nm við hlutaðelgendnr, a'O eigi mun verða synjað um útborgun í
þarfir alþfngis, þó lÍ nokkru meira fe þyrfti að halda, heldur en á-
sldlio er í fjárhag5\iignnnm; þao getnr aldrei numið miklu, sem fram
yfir þyrfti, þó að þíngiú yrði leingt fram til mlðs næsta m.íuaðar,
Enda hefi eg líka ætlað mer að skrifa til hlutaðeigandi ráogjafa um
það, að fj,íruppb6t f'eingist, t. d. til il'O greiða kostnað prentunar al-
þínglstíðlndanna, sem a'O er eitt hið síðnsta af alþínglskostnaðinum,
svo að þessleiðis störf í þarfir alþíngis yrði eigi hindruð, af því
að briið yrbí að ritborga það fe, sem til alþíngis hefði verit ætlað í
fjárhagslögunnm.

Konúngsfulltníi: Eg vona, a'Ohinir heiðruðu þíngmenn kann-
ist "ið, a'O eg ab undanförnu hefi lngað mig eptir þeim; eg vona
þess vegna, að þeir einnig muni laga -sig eptir mer, og flýti þvf eptir
megni hinum konúnglegu m.ilef'nnm.

Forseti: Ver gallngum þ.i til dngskr.íarinnar, og er þá fyrst
til undirbúníng5umræou nefndanillt uni stofnun laqask ála á Ís7andi;
framsögumaður er hinn heiðrnði þfngmnður úr Reykjavík,

Var nefndanilitíð síðan afhent framsögumanni, þíngmanni Reyk-
víkinga, er las þa'ð upp Svo l.itandi :
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"Hi~ heiðraða alþingi hefir kosið oss, sem her rit nm nöfn VOi'

undir, í nefnd, til að íhuga og kveða upp álit vort um bænarskrá
frá 16 vísindamönnum í Kaupmannahöfn, þess efnis, að 15. grein í
tílskipun 26. dag jamiarm. 1821 verði úr lögum numin, að því leyti
sem hún kveður S,'O á, a~ "danskir [úrlstar", sem svo eru kallaðir,
geti orðið embættismenn á ÍSlandi, en að stofnaður yrðí kennsluskóli
í Reykjavík handa lögfræ'ðíngum, og mætti þeir, er embættispróf
tæki í skóla þessum, og reyndust til þess hæfir öðlast rett til lög-
fræ'ðíngaembætta her á landi, og að kostnaðurinn til skólans mætti
greiðast úr ríkissjó'ði, eða fáist það ekki, leggjast ii Iandið á þann
hátt, sem alþíngi þætti bezt henta, og leyfum ver oss, að kveða upp
álit vort um þetta mál, og er þa~ þnð, sem nú skal greina.

Eins og hinu heiðraða alþíngi er kunnugt, hefir þíngíð tvívegis
áður, bæði 1855 og 1857, sent konúngl vorum allraþegnsarnlegaeta

bænarskrá um mál þetta, en þeirri bæn þíngsíns hefir verib synjað
í hvorttveggja skiptið, og nú á þessu þíngi hefir hinn hæstvirti kon-
úngsfulltrúi sl{ýrt þínginu frá astæðum þeim, er stjórnin hefir til
synjunarinnar; og er þ<f auðvltað, að henni virðast eigi enn þá komn-
ar fram nógu gildar ástæður, t.il a~ veita bænina, en oss nefndar-
mönnum vírðlst astæða til vera, a~ alþíngi IÍnýi bæn sína, í trausti
þess, að konungur allramildilegast liti á ástæðnrnar, með því ver get-
um eigi se~, að ástæ~urnar fyrir synjuninní eigi víð svo óræk rök

a~ styðjast, að alþíngi sökum þeirra eigi a~ hætta við mál þetta.
Ver skulum að eins með fám orðum leyfa 05S, að taka upp á-

stæðumar fyrir bæninni, og er það þá fyrst, að Íslendíngar eigi njóta
jafnréttis Yi~ samþegna sína í Danmörku, þar sem "dansldr jrirlstar",
sem svo ern kallaðir, geta orðið, og einatt verba sýslumenn og dóm-
arar á Íslandi, en sem þeir' þó eigi geta orðlð í Danmörku, og mí
sem stendur ern 5 slíkir sýslumenn her á landi, og enda þótt að
danskir "jlíristar" kunni að hafa næga lagaþekkíngn í sjálfu ser, til
að gegna sýslumannsstörfum her á landi, þá er þó það, að löggjöfin
eigi heimtar af þeim neina almenna vísindalega menntun, og er hrin
þó ávallt nauðsynleg hverjum embættismanni, og þar sem nú stjórn-
in tekur það fram, a'ð fyrir nokkrum árum hafi orðið að skipa
"danslm júrista" í nokkrar hinar lakari sýslur á Íslandi, sökum þess
að svo mikill skortur hafi verið á Iatínskurn lögfræMngum, en nú
lesi eigi færri, en 20 íslenzkir stúdentar undir fullkomið lærdóms-
próf víð háskólann, og því se eingin óttavon, að latinska lögfræ~-
Inga muni skorta, þá virðíst OS5 þetta ónóg astæða ; því a~ hafi skort
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:l latínskum lögfræðíngum á~ul' ao borio, þá getur hann og sann-
lega að borið enn, því að hvorki er það víst, að allir þeir 20, sem nú
lesa lög "io háskólann, ef þeir annars eru svo margir, sem margir
eru þnngao uýkomnlr, nokkru sinni taki embættispróf í lögum, og
því évísara er það, að framvegis muni eins margir f.ua til h.iskril-
ans í Kaupmannahöfn, og farlð hafa hin sfðustu árin ; þvert n móti
má telja það vfst, að þeir muni fækka aptur; enda liggur það íaug-
um uppi, að áraskipti hlj6ta ao verða að þessu, eins her eptir og
híngað til, og þr:ítt fyrir þenna fjölda, sem stjórnin telur no mí lesi
lög við háskólann, þ:í er mí þó svo ástatt, að fari einhver sýslu-
maður frá embætti sínu, eða fatlist upp lÍ einhvorn hátt, þá er sem
stendur einginn embættislaus lögfræðíngur, er skipaour verðl í það
embætti.

l)ao verður því naumast vlð því búizt, a'ð ávallt fáist nógir lat-
Ínskir lögfræOíngar, er gelngið hafi undir lærdómspróf vio háskólann,
í öll lögfræ'ðÍngaeOlbætti her á landi, og því verour hið eina ráðið,
að vorri hyggju, að stofna kennslu skóla handa lögfræ'ðíngaefnum her
í Reykjavík, eigi Íslendíngar ekki víb og Yi~ ao fá hina "dönsku
júrista" til sýslumanna her .í landi, sem reynslan hefir sýnt að verða
stundum þeir, er einga vísindalega undirbúníngsmenntun hafa Ielngið,
og auk þess bera mjög lítio skynbragð á þann hluta laganna, er
þeim ríður mest á, til að geta gegnt embætti sínu, sem vera ber,
en það er hinn íslenzki réttur og landslög , og opt og einatt hefir
það yio borið, að svo mikill skortur hefir verið á lögfræðíngum her
ii landi, ao amtmenn hafa orðlð ao setja bændur, ólöglesna með öllu,
til að gegna sýslumannastörfum.

þar sem stjórnin ætlar, að kennslan í slíkum skrila mundi verða
einstreingíngslrg, og ekki fylgja tímanum, og eins mundi menn þar
um of fást við hinn Islenska rétt, en ekki nægilega leggja stund á
hina almennu rðttarútlistun eða framför, þá getum ver eigi leitt hj;i
oss, að svara þessu á þá leið, að oss virðist, að kennararnir \"i'ð
kennsluskóla her í Reykjavík þurfi alls eigi ao verða einstreingíngs-
legri eða rígbundnari vi~ skoðun sína, en kennararnir vio háskól-
ann í Kaupmannahöfn; því ab þeir geta Ielngið n6g færi á því, ao
kynna ser skoðanlr annara lögfræðinga, og hverjum framförum rett-
anitlístunin tekur yfir höfuð ; og ver getum alls eigi viðurkennt, a\)
"er Íslendíngar eigi getum Ielngíð þ.i lögfræ'bínga, er 5e öllum þeim
hæfilegleikum búnir, er staða þeirra af þeim heimtar, sem kennur-
um fyrir þetta land. Einginn getur heldur sagt fyrir víst, að þeir,
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sem í skólann geingi, mundi eigi leggja nægilega stund á hina al-
mennu rettarútli5tun, en elnúngis fást "i~ íslenzkan reU sérstaklega;
slfkt yrði með öllu kornið undir vísindalaungun og hugsunarhætti
hvers eins hjer á landi, eins og í öðrum löndum, en auk þess ber
þess ao gæta, a~ þeir, sem í skólann geingi, ætti að verða em-
bættismenn lÍ Íslandi, en eigi í Danmörku, og hvað þurfa eða ætti
þeir þá fremur að leggja stund á, en þau lögin, er þeir eiga að
dæma eptir? Enda er þa~ eigi hin yfirgripsmeiri og vísindalega laga-
þekking, sem lögfræðingar kunna að fá víð Kaupmannahafnarháskóla,
sem einganngu gjörir embættismanninn duglegan í stöðu sinni; og

höfum "el' Íslendingar þess mörg dæmi, bæðl að fornu og nýju, að
margir hinna merkustu og ötulustu embættismanna vorra hafa aldrei
farið héðan af landi; sömuleiðis hafa vísindamenn þeir veríð her á
landi ósigldir, er eigi hafa staN~ á baki þeim, er leslð hafa vi~
Kaupmannahafnarhaskðla. A~ færri muni sigla, til ac lesa lög við
Kaupmannahafnarhtisköla, getur reyndar verið, þótt þa~ se óvíst, en
það er að minnsta kosti elngin nstæða til að halda, að eigi muni
svo margir sigla, að á,;allt se nóg í hin æðri embætti, og hinar betri
sýslurnar, og þótt sýslnmannaembættin sum se tekjumelri, en t. a
m. yfirdómaraembættin, þá getur þao eingin ástæoa verið fyrir þvi,
að lagaskóli her á Íslandi verði eigi stofnaður, heldur eínúngis til

þess, að rífga svo laun yfirdómaranna og hinna æbrl embættismanna,
a~ þeir eigi sæld frá þeim um sýslur, svo ab menn sjái, ab lesi
þeir lög við Kaupmannahafnarháskóla, geti þeir felugið lífvænleg
embætti her á landi, þar sem hin föstu launin geti bætt þeim upp
kostnabínn, sem þeir hafa til undirbúníngs undir ernbættíu.

þá verðum ver og n~ telja það víst, að stofnun þessa lög-
fræðíngaskéla her í Reykjavík verði mikil hvöt fyrir landsmenn, :to
setja syni sína til mennta. Nú sem stendur eru þeir naumast 40,
er læra í hinum lærða skóla her, og það vlrðist svo, sem þeir frem-
ur fækki en fjölgi, er í skólann koma, og eina abnlorsöklna til þess
verðum ver að telja það, að landsmenn eigi sjá ser kleyft, fyrst að
kosta syni sína í skóla 6 ár, auk undirbúníngs, og síðan víð Kaup-
mannahafnarhaskrila í önnar 6 ár, eða þaðan af Ieingnr. Aptur lí
móti mundi miklu fleiri koma í skóla, ef þeir sæi, að þeir eptir svo
sem 3 ár, eða yfir höfu~ ákveNnn tíma, eptir a~ þeir hefðí lokið
vio skólalærdóm sinn, gæti verið búnir a~' taka embættispróf her á
landi.

Þegar um kostnaðinn skal tala, getum "er eigi so~, a~ hann
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þurfi meiri að verba, en alþíngi taldi 1857, eða her um bil 2250
rdd., eða í hæsta lagi 2500, enda hefir stjórnin í rístæðum sínum
fyrir synjuninni alls eigi sýnt fram á, ao hann þurfi meiri ao verða,

þao er eigi hægt fyrir oss nú sem stendur, að vísa á neinn
serstakan sjóo til stofnunar skóla þessum. Ver þykjurnst reyndar
sannfærðir um, að Íslendingar mundi fúsir á, að gjalda re það, er
til þessa lögfræðíngaskéla geingi, en nú sem stendur þorum ver eigi
ao leggja þao til, ao nú þegar verðí þessi kostnaður lagour á lands-
búa, einkum meðan eigi er útséð nm, hversu fljótt þeir retta vil)
aptur eptir fj<irfellinn og hinn harða síðasta vetur, og vonum því
fastlega, að konúngnr vor muni allramildilegast veita þetta re úr
rfklssjöðnum ; en se þess einginn kostur, ao rfklssjóðurinn taki kostn-
aöinn að ser fyrir fullt og fast, að hann þó verði greiddur úr ríkis-
sjóðnum fyrst um sinn, þángao til að frumvarp verð] lagt fyrir al-
þfngi um það, hvernig landið sjálft skuli greiða kostnað þenna.

Af ástæðum þeim, sem þegar eru greindar, verðum ver ao ráoa
hinu heíbraða alþíngi til, að blðja konung vorn um:

1. Að sem allrafyrst ve1·ði stofnaður kennsluskóli í Reykja-
vík handa lögfræðíngaefnum, er áður hafi lohið burtfar-
arprófi við lærðan skóla, og tahi þeir próf í forspjalZs-
vísindum, áður en þeir taka embættispróf við shóla penna,
og að í skóla þessum verði veitt kennsla í heimsspekilegri
lögfræði og íslenzkum lögum og retti.

2. Að lögfræðingar þeir, sem tæki embætzuprð] í skóla þess-
um, mætti öðlast rett til lögfræðíngaembætta her á landi,
þó með þeim nákvæmari áhvö/'ðunum, er þurfa þyltir.

3. Að lwstnaðurinn til lögfræðíngaskóla þessa mætti verða
greiddur úr ríkissjóðnum, en fáist það ehki, að hann þó
fyrst um sinn mætti verða greiddur úr ríkissjóðnum, en
á sínum tíma verði lagt frumvarp fyrir alþíngi um það,
hvernig landið sjálft gæti greitt kostnaðinn.

4. Að jafnframt stofnun skðla þessa verði 15. grein í tilsk.
26. d. janúarm. 1821 1~r lögum numin, að svo mihlu
leyti hún kveður svo á, að hinir "dönshu júristar", sem
svo eru hallað ir, geti orðið embættismenn á Islandi, svo
að sýslumannaembættin her á landi eptir það eigi verði
veitt neinum þeim, sem les að eins dönsk lög.

Reykjavík, 23. dag [úlfm. 1859.

H. Kr. Friðrihsson, If. G. Thordersen".
frawliúguwabur.

Jón Hjaltalín,
forwa'bur.

532



F1'amsögumaðu1' (H. K1'. Friðriksson): Mál þetta hefir verið
tvisvar á'ður rætt her á þíngí, og þykir mer því óþarfi að sinni að
tala mikið um það eða færa fram frekari ;\stæÍlur með því, en þær,
sem teknar eru fram í nefndarálitinu. Eg vona, ab þíngmenn se
nefndinni samdóma í því, að það se nauðsyn á því, ao stofna laga-
skóla her á landi, og aÍl það se ekki ab eins nauðsynlegt til þess,
ao fá hæfa menn í embættin, heldur einnig, ao það er hin mesta
stoð og stytta fyrir menntun landsins yfir höfuð og framfarir, og
vona eg því, að mótbárur komi eigi margar fd þíngmönnum á móti
þessu máli.

Guðmundur Brandsson: þao er einginn efi á því, all margir
þínginanna muni álíta, að nauðsyn se á lagaskóla, af því að æski-
legast og bezt er, að öll mennturn se innlend og dragist inn í land-
iOj þetta held eg nú líka j en eg held einnig, að því verbí varla kom-
io vm, að stofna þenna skóla mí þegar, þar sem svo margir skólar
aðrir eru á prjónunum, svo sem barnaskóli, btlnaðarskólí, sjómanna-
skóli, og eg býst við læknaskóll, og eg get ei seÍl, hvaðan borga
ætti þann kostnað, sem með skólunum fylgdi, en þegar menn tala
um að stofna skóla, verða menn líka að tala um kostnaðinn víð þá.
Menn hafa tekíð það fram sem ástæðu með lagaskölannm, að orsök-
in til þess, ao svo fáir lærðí í latínu skólanum, se sú, ao þeir feður,
sem efni hetOi til að láta mennta syni sína, ekki geti kornið sonum
sínum í innlendan laga skóla, þegar veru þeirra væri lokið í latínu-
skólanum j en eg hefi seo í blöðunum taldar aðrar orsakir til þess,
svo sem ao erfitt er, að komast inn í skólann vegna ýmislegra or-
saka, svo sem kostnaðar og tilhögunar á undirbúníngskennslunni,
með fleiru, og vírbíst mer þá liggja næst, ab endurbæta latínuskól-
ann, áour en menn færi að biðja um lagaskóla. Eg get þessa ao
eins af því, ao nefndin hefir sett latínuskólann í samband víð laga-
skólann, en ætla ei að tala meir um það. Vio ínng.íngsumræðu
þessa máls reiknaOi hinn 1. konúngkjörni þíngmaður það út, hvað
margir mundi geta geíngtð í þenna skóla, og taldist honum svo til,
að það mundi verða 1% á ári, þegar skipta ætti stúdentum þeim,
sem árlega útskrifast, milli prestaskdlans og lagaskölans, og ef nú
líka kæmist Ii læknaskéli, þá yrOi enn þá færri í hlut. Bíðarl hluti
3. níðurlagsatríðisíns um það, að kostnaðurinn verbí lagour á land-
íð, bíður ei svara, eins og nú standa sakir, þVÍ eg se ekkl, hvernig
þíngmenn í sömu andránni geta beMo stjórnina um styrk í hallæri,
og undir eins um það, ao leggja ný gjöld á landið, þess vegna vil
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eg, að þessu máli se frestað a~ sinni; réttur landsmanna til þess,
a\') ámálga það síðar vlð stjórnina, þarf ei að spillast víð þab, eg
meðvitund landsmanna um nauðsyn lagaskóland geymíst til hentugri
tíma, til þess a\') fá mali þessu framgeingt.

Jón Hjaltalín : Eg vil að eins svara mótbárum þíngmannsíns
úr Gullbrfngusýelu, því þær eru af þeirri míttúru, að það má brúka
þær til þess, að hnekkja öllum framförum hjá oss; já, það má brúka
þær til meira, til apturfarar, og el' ekki gott, að koma með slíkar
mótbárur á þíngi. Hann talar um, ao bágt se í ári, en er það okk-
ur að kenna? ver eigulll a\') bæta úr því, og einkum fyrirbyggja, a'ð
,er verðum sjálfir orsök í því. Eg get ekki fallizt ,i þenna þánka,
að eingu verði til vegar kom ib hef á landi vegna peníngaskorts, þar
sem eg heyri útlenda menn segja, og hefi lesið það í riti Schleis-
ners, að Íslendingar eptir félksmergð sinni vinni meir úr náttúr-
unnar skauti, en jafnmikil fólkstala í Danmörku; þetta er nú sann-
að ; hvernig stendur þá á því, a~ þjóðin ei getur öOlazt þá mennt-
un, sem allur heimurinn álítur nauðsynlega? Eg veit, 110 þíngmað-
ur Gullbríngusýslu muni klíngja með gömlu bjöllunnl, og segja, að
það se hareindunum að kenna, en eg segi: nei; það er nokkurs kon-
ar innlendu stjórnleysi og fyrirkomulagsleysi ýmissa mála her að
kenna, að ver ekki komumst á fram, þegar ver, eins og siður er um
allan heim, ei getum notið sælgætis lífsins; og þess, sem þarf til
sömasamlegs víðurhalds þess, þli kemur það af því, að víð borgum
of lítinn skatt, og jafnvel eingan skatt af því, sem eigi heyrir til
lffsnauðsynja, því ef ver borguðum skatt, eins og aðrar þjóðir, gæt-
um vér haft tvöfalt meira fe, en þarf til ao kosta allar þær stofn-
anir, sem hafa komið til umtals her á þíngi. Mótbáran móti máli
þessu, sem dregin er af kostnaðinum, kemur af hinu sama, nefni-
lega því, a~ menn ímynda ser ómögulegt, að her geti með sameig-
inlegum kröptum safnazt býsna-míkið fe í sjóði, en hvað mikið fe
yrði það ekki, ef borga ætti 1 mark af hverjum pott af brennivíni
því, sem drykkjunitamir drekka, sem eru að kiitveltast um göturnar?
Hversu mikið fe yrði það ekki, ef goldið væri 1 mark af hverju
töbakspundl af því tóbaki; sem menn eru að troða upp I nefið lí ser,
eða ef 1/4 sk. yrði lagour ii hvern eigar, sem vlð erum að reykja?
Eg vona, að hver þingmaður, sem vill hugsa út í þetta með greind
og eptirtekt, geti i:ieO,að oss vantar penínga, af því við viljum ekki
borga skatta, af þyt ver viljum ei gefa neitt til neins. Þíngmaour-
Inu úr Gullbringusýslu gat þess líka, ab þyrfti ao endurbæta latínu-
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skólann, þar annar" mundi vanta stúdenta í lagaskélaun, en eg held,
a~ það se ekki skólanum sjálfum að kenna, að lærisveinar fækka í hon-
um, því eg álít hann nú svo góðan, að hann muni aldrei fyr hafa
verið betri; en eg held, að orsökin til fækkunarinnar se sú, ab menn
ekki sjá ser fært að standast þann kostnað , er af því flýtur, að
verða að ljúka við menntun sína vi~ Kaupmannahafnar-háskóla.
þessi orsök færi, ef menntunin feingist her í landi, og þarf alls ekki
að umbreyta latínuskólanum þess vegna, því fleiri mundi sækja hann,
ef hinir skólarnir kæmist á, og mætti vel koma kennslu skólanna
svo fyrir, að það ekki yrði mikill kostnaður við það. Menn hara
fundíð það ísjáryert, að hafa her prestaskóla, Iagaskóla og lækna-
skóla, og vil eg segja það, ab eg vildi helzt hafa einn skola, er
innibyndí í Ser alla þlí menntun, sem nauðsyn er á her á landi.
En fyr en það er sannað, hvað yi~ getum gefíð tll mennta, á eing-
inn ab Uta ser koma til hugar, að ver getum ekki Ieínglð nauðsyn-
lega menntun her lí landi; og eg vil óska þess, að danska stjórnin
ekki hugsi, að það se óumflýjanlegt, að vi'6 þurfum að fara til Hafn-
ar, til þess að fá menntun, því það gæti þá komíð fyrir, að hún
mót "ilja sínum sæi oss sem menn á áralausum bát, ef víð á móti
hennar og okkar vilja losuðumet víð Danmörku, og hvar ættum víð
þá a~ f,í. menntun, ef eingin menntun væri í landinu sjálfu? og þab
gæti þ6 vel a~ því komib, ,\~ vlð skildnmst frlí Danmörku nauðugír
viljugir. þa'6 er ekki lángt swan, að vi'6 því lá í hinu síðasta
eoropæiska stríN. Nú er komill annað líkt evropæiskt stríð, og
þegar annað eins geingur lí og fyrir 50 árum, þá er bágt fyrir litla
þjdð, að sjá, hvernig fyrir henni muni fara, ella hve nær að því
komi, að hún verði að slítast úr því sambandi, er hún nú er í, og er
því bezt a~ ver séum sem bezt undirbúnir. Hallærið er ekki það,
sem okkur er verst, heldur fyrirkomulag ýmissa hluta her. Mennt-
un er nauðsynleg fyrir allar þjöðlr, og þar af álykta eg, a~ mennta-
stlptanírnar se einnig ómissandi, og svo leingi sem ver þurfum presta,
lagamenn og lækna, þurfum ver líka skóla, hvar lllenn þessir geti
menntazt. þetta mun stjórnin og fallast ll, þegar mál þetta er borið
fram fyrir hana með góðum og gildum rökum, samt hógværð og
stlllíngu, eins og vera ber.

Sveinn Skúlason: Eg ætla nú ekki a\'.!halda lángan kapítula,
heldur að eins geta þess, a'6 eg er samþykkur nefnd, •.r;ilimnu yfir
höfuð, og einnig í mörgu hinum 6. konúngkjörna þfngmannl, eink-
um í því, a~ nóg re StJ til, ef þ'l\) væri tekið lÍ rettulll ~Ia(;, af
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helmskunni og óþarfanum; en eg er honum ekki samdóma í því, að
einn skóli se eins góður og fleiri smáskólar , þvi eg ætla, að þess
konar háskóli mundi aptur á mót verða of dýr og bera OS5 ofurlíða.
Þíngmenn mega ei of mjög festa augun á því, þó mí se hart í ári,
því það þarf ekki að Hra svo í mörg ár, og getur verið og er von-
andi, að það verði farið, aður en skóli þessi verour stofnaður; lllenn
mega ekki hita bágar kríngumstæður, sem að eins eru um stund,
hepta bænir sínar um þær stofnanir, sem eiga að standa um aldur
og æfi. þao er eitt atriði af því, sem þíngmaburlnn úr GuIlbríngu-
sýslu sagði, sem enn þá er ósvarað, og það er um örðugleikana á

þd, að búa sig undir skóla, og er það satt, að það er bæði dýrt
og örðugt að búa sig undir skóla nú orðið. Það, sem að er í þessu,
er það, að skólareglugjörNn er mjög óhentug, og eg álít það henni
fremur að kenna, að piltar fækka í skóla, en stjórninni á skólanum,
því það er eðlilegt, að reglugjörðlnnl se fylgt, meðan hún stendur;
en nú er þessi fækkun pilta í skóla höfð sem keyri á lagaskólann,
og kynni því að vera ástæða til þess, að breyta fyrirkomulagi lærða
skólans, og gjöra mönnum grelðarl og ódýrari veginn til þeirrar und-
irbúníngsmenntunar, er þar fæst; en fyrst það er nú ekki komið í
IUÍng, þá vil eg áskilja mer breytíngaratkvæðí í þil átt, að það ei
se gjört að beinlínis skilyrði við það, að mega njóta kennslu við laga-
skölann , að lllenn áour hafi geíngíb undir burtfararpróf "ið hinn
lærða skóla, og tekið próf í forspjallsvíslndum, því það getur orðið
til mikils góðs, að úngir efnilegir bændasynir og jarðeigendur feingi
nokkra lagamenntun, svo þeir t, a. lll. gæti orðið settir í sýslumanns
stað í viðlögum. Það gæti og verið gott fyrir þá, er umboðsmenn
vlldi verða og fleiri.

Guðmundur Brandsson: Mer fannst hinn 6. konúngkjörni þíng-
maður Hra að berjast við sjálfan sig, og virtist mel' hann byrja þar
<Í höfðinu, sem hann átti að byrja ,i fótunum. Hann skildi mig svo,
sem eg væri á móti þessu máli, en hann gat heyrt Þa\'), að eg er
ekki á móti millinu sjálfu, þó eg heidi, að kringumstæðurnar núna
væri öðruvfs! en svo, að landið væri fært um nýja skattaálögu.
Hann tal abí líka mest um það, hvað víð ættum aö vera, en ekkl

um það, hvað við erum, en eg ætla ekki í þetta sinn að elta hann
niður í allar brennlvínstunnurnar og í tóbaksdósirnar og sígarakass-
ana, sem hann var að tala um, það gat verið serstakt tollspursmal,
en það liggur ekki fyrir ao tala um það núna; en hann sannaði ein-
iult] með þessar] tölu sinni, að þessi tollur ætti að vera kominn á,
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á~ur en laga skólinn yrði stofnaður, svo ver hefðum á eitthvert fe
að vísa. þá fór hann líka að vitna til Schleisners, og þótti mer
það mikið, a~ hann Í þessu skyldi vera honum samdóma, því mér
fannst hann vera á allt öðru máli en Schleisner í læknaskólamálinu.
Hann kenndi því um, a~ svo fáir væri í skóla, að ekki væri lækna-
skóli ; blöðín hafa samt sýnt það, að hætt se víð, að muni koma til
a~ vanta presta efn i, ef sama stefna, sem nú er, haldist með latínu-
skólann, og þarf ekki að kenna Því um, að ekki se til prestaskóli ;
fellur því þessi ástæða hans af sjálfu ser. þíllgma~ur Norður-Þíngey-
ínga fór í sömu stefnu og eg í mörgu tilliti, og felli eg mig vel vi~
þann kafla af ræðu hans; en þar sem hann sagði, að harðréttl ætti

ekki að hepta skyusamar bænir vorar, þá játa eg því að vísu, en bæti
því þó víð, að kapp er bezt með forsjá.

Ólafur Jónsson: Mer hefir ætí~ þótt þetta mál mlklð vanda-
mál; eg hefi ei verið í efa um það, að það se nauðsynlegt og æski-
legt, að fá menntun alla inn í landið, heldur um það, hvort augna-
miðið, að útbreiða lagamenntun í landinu, feingist með þessu. Eg
hefi nefnilega verið að hugsa um það, hvort skólinn mundi geta
sta~izt vegna þess, að nógir geingi á hann, og hefi eg borið kvíð-
boga fyrir því vegna þess, að ernbættíu eru svo fá, að hann stund-
um mundi verða að standa Í auðn, Því ef aðrir ekki feingi aðgnng
að skólanum, heldur en þeir, sem tekið hefði burtfararpróf vi~ lærð-
an skóla, þá held eg, að ekki mundi aðrir g:ínga lÍ hann, heldur en
þeir, sem hefði von um, ab fá embætti, en nú vita allir, að þessi
fáu jU1'ista- embætti á landinu eru svo fá, að þau eru ekki leingi
að fyllast; vildi eg því, til þess þetta ekki bæri ab, að fleirum væri
gefinn kostur á, að fá lagamenntun víð skólann, af því að það væri
mjög æskilegt, að lagamenntun útbreiddist um landið , og vildi eg
því taka breytfngaratkvæðí í sömu átt og þíngmaður Norður- Þíng-
eyjarsýslu, sem víðauka við 2. grein, að öllum efnilegum piltum væri
veittur aðgángur að þessum skóla, og se~ nm, að þeir feingi þar
svo mikla menntun, að þeir geti flutt mal í héruðum, því eg geing
vakandi að þyí, að þingið muni biðja um skóla þenna,

Jón Hjaltalín : Þíngmaðurlnn úr Gullbringusýslu misskildl mig
á~an. Eg var ekki að bera Schleisner saman við Iagaskölann, en
hann hefir tekíð það vel fram, og eg bar hann fyrir því, hversu
míkíð meir að Íslendingar ynni úr jarðarinnar skauti að tiltölu en
Danir, en eg var ei a~ bera hann saman vlð Iagaskélann. Hann
sagði líka, að eg heíðí byrjað á öfuga endanum, og er þá bezt að

537



láta það bíða, þángað til hann hefir se~ niður í brennivínstunnum-
ar; annars hefði eg ei haft á móti því, a~ þegar verslunarlögin voru
gefin, þ,i hefði verið lagður tollur á ýmsan óþarfa; annars er það
ekki SYO vitlaust, að hugsa um það, hvað eigi að gjöra, á~ur en
menn fara að tala um kostnaðlnn. Þegar vi~ fyrst ·vitum, til hvers
víð þurfum penínga, þá getum víð betur seo, hvað mikinn toll vi~
þurfum a~ leggja á, og finnst mer því eg hafi byrjaá fremur á rétta
en ránga endanum.

Framsögumaður: Eg ætla ab eins a~ svara þíngmanui Hún-
vetnínga og þíngmanni Norður-þíngeyínga fáu. Eg álít, að nefndin
hafi eigi neitt á móti breytíngaratkvæðl þeirra í sjálfu ser, þVÍ að
nefndin áleit það sjálfsagt, a~ allir ætti a~ geta felngið tilsögn á
honum, sem óska þess; en þar það heyrir til fyrirkomulags skólans,
vlrðist mer, ab það geti að eins kornið til greina sem bendíng til
stjórnarinnar um það, hvernig þíngi~ óski a~ skólanum se fyrirkom-
ið, og hefi eg ekkert á móti því, að það sje sett sem bendíngarat-
rlðí, Þíngmennirnir úr Gullbríngusýslu og Norður-þíngeyjarsýslu

töluðu um þann örðugleika, sem á því væri, að komast inn í latínu-
skólann, og orsakirnar til þess, a~ 8\'0 flíir kæmi Í hann; en eg ætla
að leiða það fram hjá mer, a~ tala um það í þetta sinn, af þVÍ það
liggur her ei fyrir, enda þótt eg þykist líka geta gefið atkvæði í því
efni; en eg vil að eins geta þess, að eg er ei alveg samdóma blöð-
unum um orsakirnar til þess, hvað fáir eru í skóla; þær eru sumar
rettar, og sumar vissulega miður réttar. Um kostnaðinn stakk nefnd-
in upp á, að hann skyldi taka úr rfkissjéðnum, en að hann ekki
væri lagbur á landið fyrst UJll sinn; en þegar frumvarpið kemur, þ,í
er tími til ao tala um, hvort vér erum færir mn, ab greiða kostnað-
inn. Ekki get eg heldur fundið ástæðu til þess, a~ hafna bæninni
um lagaskólann af því, að hart se Í ári, eins og þingmaður Gull-
bríngusýslu fór fram á i það er opt víðar hart í líri en á Íslandi, og
er þó eigi hætt 'iio allar menntunarstofnanír ; og ao eg taki eitt dæmi,
þá er einatt hart í ári í Noregi, og sleppa þó Norðmenn ei fyrir það
hendinni af skólum sínum. þao er reyndar satt, að menntunin bæt-
ir eigi iÍrgæzkuna, en menntunln gjörir sitt til þess, að barðærið hefir
minni ahrif á efnahag manna. Eg veit ekki, hvort þtngmaðurínn úr
Gullbríngusýslu óskar, a'ð kostnaðinum se jaínað niður á landíð, á~ur

en sest, hversu mikill hann er i en ef svo er, er það óheppilegt, því
þó eg gjöri r;i~ fyrir, ao kostnaðurinn verði ekki meiri, en nefndin
hefir gjört áætlun mn, þá kann vel að vera, al'l lllenn síðar óski, að
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auka skólann, og verður þá kostnaðurinn meiri. Þíngma~ur Húnvetn-
ínga talaði um það, að lögfræðíngaembættln væri fá, og er þa~ eing-
in á"tæ~a á m6ti lagaskéla ; því þeir lögfræðíngar, sem ver þurfum,

þurfa menntunar víð, hvort sem þeir eru margir eða fáir; því að
allir embættismenn þurfa menntunarlnnar, ef þeir eiga að standa svo
í stöðu sinni, sem vera ber og 6skandi væri; enda verour menntunin
eigi metin til sklldínga eða dala; hún er ómetanleg. Um það, hversu
margir mundi verða í skólanum á ári hverju, þá er eg sannlærður
um, a~ þeir verða fleiri en 1 %, og fleiri en 2. Nú eru, eptir því
sem stjérnin hefir sjálf sagt, 20 víð Kaupmannahaínarhéskéla, sem

stunda lögfræði, og gæti það orNo dálaglegur skóli her, þó ekki
væri 20 í honum. Þa~ eru ekki svo margir Ii prestaskölanum, en
þó svo margir, a~ eg efast um, að nokkur segi, að það ekki se til
vinnandi, að hafa prestaskólann, og það gæti veríð, að eins margir

yrði á lagaskólanum. Þa~ er líka mín innilegasta sannfæríng, að
þegar landsmenn sæl, að þeir gæti kloflð fram úr kostnaðinum til
þess, að koma sonum sínum til lagaembætta, að þeir þá muni verða
fúsari á, að senda þá í skdla ; þetta er mín innilegasta sannfæring,
og hana get eg ekki frá mer slitið; en eg er líka sannfærour um,
að margir sleppa því, a~ afla ser skölarnenntunar, af þVÍ þeir ekki
vilja byrja á því, sem þeir sjá sig ei færa um að halda áfram til
enda. Eg vona, að flestir verði að j,lta, að það se tilvlnnandl, að
kosta upp ,í þenna lagasköla, af því sú kennsla, sem her feingist í
lögum, yrðl happadrjúgarl fyrir landið, en laga kennslan víð Kaup-
mannahafnarháskóla, og allir sjá það, hversu hægra það er fyrir þá
sem í embættin koma, að gegna störfum sínum, þegar þeim hafa
verið kennd þau lög, sem þeir eiga a~ fara eptir, heldur en að þurfa
að fara l\() grafast eptir því, þegar þeir ern komnir í embættin, hvaða
lög eru gildandi her á landi, og eg þykist sannfærður um, að margir
embættismenn lands þessa hafa Iundið til þess, hversu mikla örðug-
leika þeir hafa átt vi() að strfba í Iyrstunní, sökum þess, að þeir
eigi þekktu laudslögíu til hlítar ,íOur.

Sveinn Shúlason: Mer þykir merkilegur mísskllníngur fram-
sögumanns á breytíngaratkvæðí mínu og þíngmanns Húnvetnínga.
Í 1. atríðinu er það gjört að skyldu fyrir þ,í, sem í skólann gánga,
ao þeir hafi aður tekið pr6f í forspjallsvísindum. Í vlðaukaatkvæðl
okkar viljum víð fá þetta rýmkao, og er þa~ því veruleg breyting.

Framsög«maður: Skólinn er a~ sönnu ætlaður embættismanna-
efnum, en aðrir geta notio kennslunnar þar líka.
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Indriði Gíslason: Þa~ er nú varla gustuk, a~ leingja þfngræð-
urnar; þær eru orðnar nokkurn veginn nær sanni í þessu máli, því
nuillnu, sem allir svo vel þekkja til, og allir munu fallast á frum-
varpið, eptir því sem Ii flestra ræðum er að heyra. Eg fyrir mitt
leyti get ekki se~ neina hættu búna, þó stjórnin se beðin að stofna
her lagaskóla, og að kostnaðurinn se greiddur úr ríkissjóði. Þa~ er
verið að tala um, ao leggja toll á munuðarvbru, líklega í tilliti til
skólakostnaðar, og um það, að haga skólanum svo og SYO; það er
líkast þvi, að fara að setja lí, áður en búlð er a~ heyja neina tugg-
una, að fara ao bollaleggja þetta, áður en stjórnin hefir lofað neinn.
Mer þykja því lángar ræður önauðsynlegar, og ætla að eins að geta
þess, að eg er alveg samþykkur nefndarálitinu.

Páll Sigurðsson: Eg hefi á~ur veríb máli þessu meðinæltur,
og hefi síðan velt þvi fyrir mer, og hefir skoðun mín ekkert breytzt,
svo að eg er enn á þessu máli. þao, sem stendur í dyrunum, er
það, að vantar fe, og það lætur stjórnin einlægt klíngja í eyrum okk-
ar, og er það undarlegt, þar sem vi~ erum enn þá ekki sjálfráoil'
með fe okkar; ef "io biðjum hana, að styrkja til að koma her upp
þarflegum stofnunum, þá svarar hún : "Leggið þio fe til sjálfir; hjá
mer fáið þið ekkert fe"; en ef ver biðjum hana um aðskilnað Ii
fjárhag vorum, þá skýtur hún vlð því skellaeyrum. Eg hefi velt
fyrir mer gagninu og kostnaðlnum, og skoðað forna sögu landsins,
og seo, að meðan menntunln var innlend, átti hún vel við, og er
það nú meðal þeirra mestu menntamanna í heimi að álitum gjört,
hvað snoturlega þeir fornu Íslendingar settu lög sin, svo það er nú
að undrum haft, og eptir að landið komst í samband vm Noreg, þll
var samt menntun Íslendínga í góðu lagi; meðan þær menntunar-
stofnanir heldust vio inni i sjálfu landinu, er Íslendingar höfðu stofn-
sett, klaustrin, þá átti líka Ísland þá mestu Iræðimeun, sem aðrlr
nutu tilsagnar hjii á margan hátt. þá var menntunin enn í góðu
lagi; en þegar þessu var umbyIt, og menntunln þannig dróst út úr
landinu, og Íslendingar fóru að sækja menntun sína til Dana, sem
þó ríður í fyrri daga vorn lí lægri menntunartröppu en Íslendíngar,

þá fór þegar menntun og þjóðlegt vísindalíf ao dofna og fara atlaga,
en útlendar bollaleggíngar að hnoðast her inn, sem her áttu alls ekki
við, og þá fór líka þeirri fornu þjöðlegu menntun óðum hnignandi,
og er eg því enn á sama' máli og sömu skoðun, að það se einasta
vlörelst landsins, að fá menntunina inn í það ; þá fyrst fer landið
að hafa gott af lagamenntunínnl, þegar her er komin sú stofnun,
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hvar lagakennslan er fslenskuleg, en kennslan, sem Íslendingar nú fá
í Kaupmannahöfn, er öll dönsk; þess vegna ætla eg að halla mer
a~ neínrlanílltlnu án allra breytínga, nema ef eg skyldi halla mer a~
breytíngaratkvæbl þíngmanns Húnvetnínga. Hinn 6. konúngkjörni
þingmaður sagðí, að ef þetta ekki feingist, og vi~ ekki sjálfir þætt-
umst færir um a~ leggja fe til, þá væri það allt oss sjálfum a~ kenna,
þá líka sjrilfsagt hafís og harðíndurn ; en fjárkl;íNnn, hverjum er
hann að kenna? eg held, a~ bezt se að tala ekki mlkíð um það,
því, hver veit, nema hinn 6. konúngkjöml þíngmaður eigi þar full-
korníð bróðnrló~.

Jón Hjaltalín: Eg vil að eins svara þíngmanni Rángvellmgn
fáum orðum. Þa~, sem mer varð á að segja um harbindi vor, tek
eg ekki aptur, en það, sem hann sagði um fj;írkláðann, tek eg mer
ei nærri, því það var allt skakkt og bjagað, og hvað sem hann segir
um fj;írklá'ðnnn, þá er það þó viðurkennt, al'> eptir því, sem mennt-

4Ilminni fer fram, eykst velmegunin, enda mundi og eíngar menntað-
aðar þjóðir taka niðurskurð þann, sem her hefir við geingizt, fyrir
góðar vörur. Tjón það, sem hafísinu gjörir, gæti menntnnin gjört
langtum minna, því ef Íslendíngar víldi leggja sig eptir öðru fóðri
handa skepnum sínum en þessu rotna heyi, svo sem róum, turnlps
og fleiru, þ;l mætti með því koma í ,'eg fyrir hallæri. A~ Öfrll

leyti held eg, ab skaði sá, sem fj1Írkhíðinn hefir ollað, se kominn af
(forseti hríngir) niðurskurðínum,

Páll ~Melsteð: Eg gaf atkvæði mitt með þYÍ, a~ nefnd yrði sett
í máli þessu, og ætla eg eíuníg að gefa atkvæði mitt fyrir nefnd-
aráliti þessu. Eg ætla nú a~ leitast við a~ halda mer til aðalatrið-
anna í máli þessu, og virðist mer þrí a~ gjöra megi ráð fyrir tvenns
konar mönnum her fl þingi, þeim, sem þekkja tillagakennslunnar
víð Kaupmannahafnarhaskéla, og 2., þeim, sem ekki þekkja til henn-
ar, og vil eg því tala líti~ eitt um lagakennsluna þar, af því mer
er nokkuð kunnugt um hana; ætlast eg þá til, a~ þíngmenn geti bet-
ur se~, hvort þörf er á þessum skóla eða ekki. Eins og allir vita,
eru til tvenns konar lögfræðingar vi~ háskólann: "latínslm júristarn-
ir(( og hinir svo kölluðu "dönsku [úrlstar"; til eru og 2 tilskipanir,
önnur frá 26. jan. 1821 og hin frá 30. desember 1839 j eru þær
gefnar lít víbvíkjandí tilhögun kennslunnar, og vil eg einkum halda
mer til þeirrar, sem er frá 1839; þar er þá gjört rá~ fyrir, að lok-
i~ se allri kennslu hinna "latínsku júrista" á 2 árum; en þessu er
aldrei fylgt, því kennslunni er ekki lokið á 2 eða 3 eða 4 árum,
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en má ske n 5 árum; er það til ekki lítillar tímatafar og kostnað-
arauka. Vísindagreinirnar eru margar, og heyra "Iatínsku [úristarnlr"
suma fyrirlestrana, en suma heyra þeir aldrei, en f;1 ser þ,i annað-
hvort skrifuð skjöl eða bækur, sem þeir lesa heima hjá ser. Hvað
nú hins vegar við vikur kennsluaðferð þeirri, sem höt1l er vi~ "d1inslm
júrlstana", þá er hún SIÍ, að þeir koma aldrei ii háskólann, nema ef
til vill forvítnlsferð, og sjá rruí ske aldrei pró(essórana, fyrri en við
híð græna borð sama daginn, sem þeir taka embættisprrif. Kennar-
ar "dönsku júrlstanna" eru einstakir menn víðs vegar út um bæinn,
sem gefa sig við því, ab segja þeim til; annaðhvort eru það "júri-
dlskir kandldatar", sem ekki hafa feingið embætti, ellegar þá em-
bættismenn, dómendur úr hæsta rðttl, landsyfirrðttlnum, o. s. frv.,
eða ofan úr kontðrunum, sem taka kennslu dönsku [tirístanna að
ser, og hafa það með fram fyrir atvínnnveg, og fá sumir þeirra þann-
ig í kennslulaun ærna penínga á ári hverju. Menn þessir halda einga
fyrirlestra, heldur útvega þeir lærisveinum sínum annaðhvort bækur,>
eða afskriptir af fyrirlestrum pró(essóranna, og kenna svo í heima-
húsum. A'/'Ialatritið er það, og á það vil eg leggja áhersluna, al)
"dönsku jrirlstarnlr" læra lögin af privatmiinnum, sem a'ð sönnu
hafa lært "i~ háskólann, en eingan veginn beinlínis af sjálfum kenn-
endum háskólans. Fyrst nú einstakir menn hafa kennt, og geta
kennt lögin svo vel, að lærisveinar þeirra eru allvel að ser, þegar
þeir gnnga undir próf, og geta orði~ duglegir lagamenn, þá sýnir
það, að ekki þarf að sækja lagaþekkinguna beinlínis til háskólans,
og að einnig megi takast a'ð kenna \.(ig her n landi. Spurníngin er,
hvernig ráða megi bót á lagakennslu íslenzkra lögfræðínga, og liggja
fyrir þ.i, ao þVÍ er mer virðist, 2 vegir, annar s,í, a~ setja serstakan
kennara í íslenzkum lögum vio háskólann í Kaupmannahöfn, og hinn
sá, að flytja lagakennsluna híngað út, og segir mer svo hugur um,
ao hollara muni verða fyrir land vort, a~ hafa kennsluna her, og
held eg, a~ hún þurfi ekki ao verða svo sliik eða fánýt, ef lærðum
lagamönnum her væri falin kennslan á hendur, sem að líkindum
mundi verða dómendur landsyflrréttarins, sem rotí~ mundi verða full-
færir um a~ kenna lögin, þar sem þeir eru alltntr fullfærir um, ab
dæma eptir lögunum, og sem hljóta ao þekkja betur hin íslenzku
lög en danskir h.ískélakennendur, sem ekki List neitt við íslenzk
málefni, og ekki þekkja Íslenzk lög.

H. G. Thordersen : Eg hefi á'ðllr láti\) það í ljósi, a~ eg er á
þessu máli, og að eg muni ætí'ð verða á því, að fá sem mesta inn-
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lenda menntun, og með því eg er í nefndinni, finnst mer skylt a~
tala fáein orð, og se eg þó af þeim anda, sem er á þinginu, að eg
þarf ekki a~ styðja nefndina, og vil eg fyrst þakka þíngmanni Rang-
vellinga fyrir ræðu hani! um hina innlendu menntun í fornöld, og
eins þíngmanni SnæfeIlínga fyrir þær uppbyggilegu upplýsíngar, er
hann gaf þínginu í ræðu sinni. Fyrst mönnum semur svo vel, ætla
eg ekki a~ fara a~ tala um hið sérstaka, en halda mer að eins til
hins almenna, og minnast :i það, sem eg ekki lí~ur hefi teklð fram,
a~ eg veit ekki til, a~ nokkuð menntað land se það til í heim-
inum, sem ekki hafi menntastofnanir hjá sjálfu ser þannig stofnað-
ar, a~ frá þeim geti komið þeir menn, sem se færir nm a~ gegna
þeim embættum í sínu landi, sem lærdómur þeirra hnígur a~;
en ef það skyldi vera á annan veg, vil eg biðja þíngmenn, að gefa
mer upplýsíngar um það, en eg veit ekki til, a~ það eigi ser stuð
nema hj:l skrælíngjum, en skyldi slíkt eiga ser stað annarstaðar, vildi
eg gjarnan upplýsast þar um. En skyldi eg hafa rétt í þessu, þlí

þykir mer minnkun fyrir oss, að "er skulum verða að eindæmum
og undrum, og hjrileítt, ef vér skyldum vera sú einasta þjó'b, sem ei
geti klakið upp æskumönnum sínum hjá sjálfri ser, án þess a'b reka
þ;i úr landi til annara þjó'ba, til Dana eða einhverra annara. Þa~ er
auðvitað og 8,'0 eðlilegt, a~ það æfinlega her eptir sem híngað til, her
í landi eins og í öðrum löndum, mun þykja menntunaraukí, a'b náms-
menn ei nemi eingaungu stabar ,i~ þ:í menntnn, er þeir fá heima,
heldur fari, ef ástæ'bur þeirra leyfa, bæði a~ gáfum og efnum, og
fl., til annara landa, til þess að auka hana þar, og vil eg þ;í minn-
ast þess, sem þingmaður R;íng\'ellínga sagðí nm menntunina á fyrri
tímum her á landi, a~ kennsla fekkst þ:í nóg fyrir þ;i tíma hjá
privatmönnum, en þ;i fræddu helzt þeir menn, sem :i~ur höfðu auk-
i'b þekkíngu sína með því, að ferðast til annara landa, eptir a'l> þeir
höfðu numið það, sem þeir bezt g.ítu her í landi, og er það í hlut-
arins eðll, og kemur ekki þessu málí víð, En eg vll segja það,
þegar eg lít til dönsku stjórnarinnar, a~ mer þykir ekkert líklegra,
en a~ hún muni taka þessu máli vel, þar lnín ei hefir sýnt sig nauma
á skíldínglnn, þegar tala~ hefir verið um opinberar stofnanir her á
landi, og hefi eg því fremur ástæ'bu til að halda þetta, sem eg ekki
"eit betur, en hún hafi víburkennt það, sem eg einhverju sinni skrif-
aði henni, a~ Ísland hafi til forna verið sá helsti, ef ei einasti skóli
Norðurlanda (Sveinn Skúlason: bravó), og eg álít stjórnina eptir því,
sem í þessu atriði er ar hennar hendi fram kom iCl vi~ oss, svo göf-
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uglynda, a'O hún gleymi ei þessu, að Ísland var til forna, eins og át'!-
ur er sagt, skóli Norðurlunda, og að hún því muni verða hin fúsasta
til, a'O styrkja hina innlendu menntun landsins, sem enn í dag er ser
líkt í því, að unna menntnninni. En nú ern tímarnir breyttir a'O

kennslunni til; SIÍ menntun, sem þ;í var nóg og kom vel í hag, nægir
ekkí nú; privatkennsla er nú, þó hún í mörgu tilliti se mrí ske hin

bezta, af tekin, og skdlunum nú skipt eptir lærdómsgreinum; þá "ar
menntunin almenn, og gat lærzt í einu lagi, en nú eru skólarnir
margbrotnir og margir. Eg veit það, 11'0 ekkert land mun vera þa'O
til, hversu fritækt sem það er, a'O það skirrist víð, að efla menntun-
ina heima hj,í sjálfu ser þannig, að hún geti orðið eptir þörf tím-
ans, og því "ii eg æskja þess, a'O ver gætum feingið alla þá mennt-
un inn í landið, er nægi fyrir þá embættismenn þessa lands, sem
vér með eingn móti getum án verlð, bæði guðfræðínga, Iogfræðtngn
og lækna; eg get því ekki annað en verið þessu meðmæltur af minni

innilegustu hjartans sannfæríngu, og held eg, a'O ein gin astæða se
til þess, a'O halda, a'O stjórnin ei muni styðja a'O slíkri sanngjarnri
skoðun og laungun landsmanna, þar hrin að mer virðist er landi
þessu í mörgu tilliti svo skuldbundin í þá átt, a'O menn hafa ástæðu
til að vænta hins bezta, þó hin bezta ástæðan se sú, að ver höfum
þegar reynslu fyrir þVÍ, a'O stjórnin leitast Ym a'O styðja að fram-
förum vorum, ekki sízt í þessari grein. Eg vildi að eins geta þessa,
til þess enn kröptugar en vi'O lnng.ingsumræðuna að láta þessa mína
hjartans sannfæríngu í ljósi, en eg se mer ekki fært, að tala um
hið einstaka, og yrM það ei til annars, en orbaleingingar, og mer
þykir líka málefni þetta of alvarlegt til þess, að menn fari a'O sbi
upp á orðaleik í því.

Þórður Jónassen: þó eg taki til orða í þessu máli, þá er það
ekki í þeirri veru, að eg geti ætlazt til, a'O mín orð hafi nokkur á-
hrif á úrslit þessa máls, sem er eitt af þeim, sem hefir svo mikinn
byr her á þínginu, og því síður get eg ætl azt til þessa, sem þíngi'O
ekki hefir tekið í neinu til greina þær skýrslur og upplýsíngar, sem
stjórnin let fulltrúa sinn gefa þínginu, heldur ítrekaði í sömu and-
ránni bæn sína um stofnun skólans.

Eg verð fyrir mitt leyti þó a'Osegja það, at'! nefndnrállfib, þó það
se samíb af þeim mönnum, sem vegna stö'On sinnar, þekkíngar og
reynslu, voru einna bezt allra þingmanna færir um það, ekki hefir
sannfært mig eða breytt skoðun minni ,í málinu; eg get heldur ekki
sannfærst um, at'! nefndinni hafi tekízt ab bera þat'! til baka, sem
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stjórnin hefir sagt viðvíkjandi þessari skólastofnun, og vandkvæðum
þeim, sem á henni væri. t)annig segir nefndin, út af því, sem stjórn-
in segir, að ekki muni þurfa ao kvíða því, ao her fáist ekki menn
í veraldlegu embættin, þar sem her um bil 20 héðan fni landi se
nú að lesa lög víð háskólann í Kaupmannahöfn, ab fyrir þessu se
eingin vissa, því þeir muni ekki nærri allir ljúka ser af; en af hverju
veit nefndin það ? er ekki hvorttveggja jafnlíklegt, og þó einstakir
geingi úr, þ;i eru þó margir eptir, þegar Iitíð er jafnframt á það,
hvað veraldlegu ernbættin eru fá í landinu. þá gjörir nefndin ekki
heldur mikið 11r því atriði hp stjórninni, 1\0 það se hætt víð, ao
kennslan í lagaskólanum hérna mundi verða einstreingíngsleg, og
einkum verða fólgin í kennslu íslenzkra laga; en eg vero að álíta,
ab þetta se mikilsvert atriði, og eg er sannfærour um, að þessi orð
stjórnarinnar gánga í uppfyllíngu, enda í rýmra skllníngí, en virðíst
ao liggja í orðunum ; það er einmitt lÍ þessu atríð! al'l eg byggi þ;í
skoðun mína, að lagaskólastofnunin hérna mundi leiða til verulegrar
apturfarar í lagamenntun okkar, því það kalla eg verulega apturför,
ef hðr yrðí að eins kennd íslenzk lög, en lítil sem eingin tilsögn

veitt í dönskum lögum og réttí ; og þetta mundi þó verða niður-
staðan; enda hefir það verið meðal annars talíð skóla þessum til
meðmæla og gildis, 110 hann losaði okkur undan yflrraðum Dana,
og ao þá yrðl her lÍtrýmt dönskum lögum. Nefndin segir nú, að
íslenzku lögfræðíngnrnlr se eínríngls ætlaðir Íslandi, en um leíð og

nefndin tekur þetta fram, virðist mer hún viðurkenni, ao fyrst svo
se, þurfi þeir ekki mikillar menntunar, al'l minnsta kosti þurfi þeir
á minni menntun al'l halda, en danskir embættismenn, en þessi skoð-
un virðíst mer aptur koma í bága yío það, sem nefndin er að kvarta
yfir, 1\0 "danskir júrístar" korníst her í embætti; því þessi umkvört-
un hlýtur þó al'l vera byggb á því, að þessir "dönsku jriristar" hafi
ekki nóga menntun tíl að bera; en ætli íslenzku lögfræðíngarnír muni
verða betur menntabír ? Nefndin hlýtur þó 1\0 játa, að margir "danskir
júrístar", sem her hafa verið, og eru í embættum, standa helbarlega
í köllun sinni, og bæði eru og hafa verið uppbyggilegir embættis-
menn.

Nefndin segir enn fremur, ao íslenzku lögfræOíngarnir geti tekið
ser fram í þekkingu, eptir al'l þeir eru komnir úr skólanurn ; eg skal
ekki bera þetta til baka, en að hinu leysinu er eg hræddur um, að
líti'ð muni verða úr þessu fyrir þeim allflestum, og að þetta muni
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farast fyrir í áhyggjum og sorgum þessarar veraldar, og þeir þannig
verða á eptir tímanum, allt hvað þeir ekki voru það áður,

Eg skal enn fremur leyfa mer að benda þínginu á eitt verulegt
atrlðí í þessu máli, og það er að mínu áliti það, að háskólinn í
Kaupmannahöfn hefir í margar aldir verið mikið og gott samein-
fngarband milli Íslands og Danmerkur; íÍ þessu bandi vil eg ekki

slaka, og Því sfður gefa atkvæði fyrir að slíta það, því eg get með
eingu móti fellt mig við þá skoðun, aú við, sem liggjum svo afsíðis
og út úr öllu veldi, höfum gott af því fyrir framfarir okkar, að leit-
ast, sem mest við getum, við, að draga oss í hle, og eiga sem minnst
víð getum saman víð Dani að sælda. Mer virðist miklu skynsamari
sú aðferðin, ao vér reynum til, a'O læra bæði af þeim og öðrum allt
það, sem oss geti ao gagni komið.

Eg tók stuttlega fram "io tnngringsumræðuna þær krfngumstæð-
ur, sem 010 öðru leyti eigi ser stað og til greina verða að koma í
þessu máli; eg tók það þannig fram, ao þegar farið væri að skipta
þebu, sem lítskrifast hérna úr skólanum, niður á prestaskölann, laga-
skólann, læknaskólann og háskólann í Kaupmannahöfn, tæki það varla
svörum, að stofna skóla handa svo fáum; eg skal ekki taka þetta
upp aptur, Hvað kostnaðinn af skólastofnun þessari snertir, er eg
sannfærour um, ao hann verður miklu meiri, en nefndin gjörir ráo
fyrir. Ao nefndin ætlast til hann verði greiddur úr ríklssjéðnum, um
það skal eg ekki þrátta við nefndina, því það er samkvæmt skoðun
hennar á málinu. Eg get þannig ekki álitio skóla þenna nauðsyn-
legan ne æskilegan fyrir oss, þegar á allt er litið ; hefbí eg ekki
þessa innilegu sannfæríngu, skyldi eg vera manna fúsastur til, að
mæla með honum, eigi síður en hver annar hinna heiðruðu þíng-
manna.

Jón Hjaltalín : þao er eitt mikilsvert atrlði undanfellt í nefnd-
arálitinu, sem eg ætla nú að geta. þa'ð er ekkert spursmal um, að
menn her geta lært meira en tvöfalt víð það, sem menn lí jaínlaung-

um tíma læra í Kaupmannahöfn; þar er æði-margt, sem glepur fyrir
manni, og eg veit, HO hinum háttvirta 1. konúngkjörna þínginarmi

er það kunnugt, ab ginníngarnar þar eru fleiri og megnari en svo,
að menn geti ætlazt til af úngum og óreyudum piltum, að standa þær
svo af ser. þar fer mörg stundin, já, margur dagurinn í súginn, sem
her yrðí notaour víð bókina. Hinn háttvirti fulltrúi Snæfellínga
sl,ýrN áoan frá, hvernig háttað væri lærdómi hinna dönsku lögfræð-
inga; ætli þa'ð se ekki líkt fyrir hinum latínsku mörgum hverjum ?
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þeir læra mest hjá hinum svo kölluðu lIfanuductörtl1H, sem ern prívat-
menn híngað og þánga'b í bænum: sem kenna í heimahúsum, og það
er opt sem hamlar Íslendíngurn, að geta míð embættisprófi sínu,
að þeir ekki hafa fe til, að kaupa kennslu hjá þessum mönnum,
því það er í öllum vísindagreinum óumflýjanlegt, að geta feíngíð til-
siign þessara manna. Sumir þurfa þess, til að fá yfirlit á hinum
helztu atriðum, sem koma fyrir via prdfið ; sumum er það eins og
band, fd því sem glepur, og fyrir suma er ritskýríng öldúngis ó-
missandi, því það eru margir, sem ekki skilja þa'b, sem haskolakenn-
arinn hefir sagt í fyrirlestrum sínum. Þegar nú her þarf miklu
styttri tíma til ab læra híð sama, sem þar er lært, þá er skrftíb,
að tala um, að kennslan eða lagamenntuninn verði her elnstreíng-
íngslegri; hún verður þvert' á móti miklu fjölhæfari, því þegar
menn hafa lokið her af lærdómi sínum fyr en þar, þá geta þeir því
fyr komlzt í pl'aktiska stöðu, Oandidatinn getur t. d. orðið skrifari
hjá sýslumönnum eða amtmönuum, og felngíð víð það mikla og
þarflega pmktiska menntun, sem er svo míkllsverð fyrir hvern em-
bættlamann. þetta hafa ekki "dönsku jriristarnír'"; þeir ganga fni
"Manuductörunum" a'Ogræna borðinu, og þar eiga þeir a'Ofá alla þá
vizku, sem þeim dngir, og gánga svo þaðan beinlínis inn í embættin.
þa'b er óneitanlegt, að sumir þeirra eru og hafa verið duglegir em-
bættismenn, en því er ver, a'b það verður ekki sagt um þá alla,
því sumir hafa verið hér svo, að það má kalla það ísjérvert, að
senda okkur þá; og ef víð höfum feinglð slíka "danska júrísta « híng-
að, þá er hætt víð, að ver getum feingíð þá enn. þa'b gjörir mer
verulega illt, að hinn háttvirti 1. konúugkjdmí þingmaður, sem talar
þetta af sannfæríngu, skuli hafa þessa sannfæríngn; og eg er viss
um, að ef hann hugsar betur út í það, hvernig geingur með "dönsku
júristana ( her, þá sjlÍi hann og finni, að hægt er að kenna her
stúdentum svo lögfræði á 2 - 3 árum, að þeir viti meir, en hinir
JJdön~lm jiirístar" margir hverjir, einkum ef haldið er fast víð það,
að þeir skuli vera skólageingnir menn, en það álít eg aldeilis nauð-
synlegt, ef nokkuð á úr þessum skóla að verða,

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg finn mer skylt, a~ kveða
eins og aðrir þíngmenn lof upp um nefndina, því að mer líka að-
gjörðir hennar yfir höfuð "el, og þarf eg því ekki að vera fjölol'ð-
ur um þetta mál; einúngis vildi eg leyfa mer að tala fáein orð um
kostnað þann, er mundi leiða af lagaskóla þessum. Nefndin hefir
nú raunar gjört nið fyrir, að fe feingist úr ríkissjó'bnum til að
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stofna hann með, en mer finnst sumir efi það, og vilji leggja tolla á
ýmsar munaðarvörur, svo sem brennivín, tóbak og fl. Eg fyrir mitt
leyti get nú ekki efað það, að stjórnin álíti það skyldu sína, að sj,í
oss fyrir þeirri menntun, sem þarfir vorar heimta; eg get varla gjört
henni þær gersakir, ao hún synji um fe, sem þarf til þess, á meðan
hún heldur fe okkar undir sinni hendi, og lætur okkur ekki f,í sjálfa
fjárhagsrá'ðin í hendurnar. En af því mer virðist seinni hluti 3.
nlðurlagsatrlbísins hjtí nefndinni lýsa einhverjum efa um þetta mál,

þar sem gjört er ráo fyrir því, að fe til lagaskólans þurfi ao jafnast
lÍ landið, þá ætla eg að taka mer breytfngaratkvæðl i.Í þ;i leið, að
scinni hluti 3. nicUI'lagsatrioisills falli burtu, og til vara, að kostnað-
ur lagaskólans greiðist úr rfklssjóðnurn, ;i meðan fjárhagur vor og
Dana er ekki alveg aðskilinn, eöa einhvern veginn ,í þá leið, sem eg
sk al orða ná Iivætuar seinna.

Jón Si[Jttrðsson frá Kaupmannahöfn: Eg er samdóma hinum
fyrsta komingkjörna þíngmanni í því, að aðalatriðið í þessu máli
muni líklega vera það, að stjórnin er hrædd nm, að kennsla við laga-
skóla her i.Í landi verði einstrcingíngsleg. 1)ao þarf því að skoða,

hvernig hin íslenzka lagakennsla se nú, og hvort hún mundi þurfa
að verða eínstreingfngsleg, þó lagaskóli yrði stofnaour her. Ef eg
skoða ástandið nú, þ;í held eg einginn geti neitað, að kennslan í lögum
við háskólann handa Íslendingum se eínstreingíngslega dönsk; hún
fer fram á dönsku, eptir þeim reglum, sem dönskum lögfræðingum
henta, sem von er, og ekkert tillit er haft til ástands Íslands, til
landstjórnar her eða landsvenju. þetta kalla eg fr.í Íslands sjónar-
miði einstreingíngslega danskt, Ef svo hlyti mí a~ verða fyrir skóla
her, að kennslan yrði einstreingíngslega íslenzk, þrí veit eg reyndar ekki,
hvort lakara væri, að kennslan væri clnstreingíngslega dönsk eða ein-
streingíngslega íslenzk; en heldur kysi eg hana, að tvennu illu til,
einstreingíngslega íslenzka. En eg fyrir mitt leyti se nú ekki, að það
þyrfti að verða, nO kennslan yrði svona einstreingíngsleg í lagaskóla
her á landi; ef svo væri, þií hlyti það að liggja annaðhvort f ásig-
komulagi því, sem her er á landi, eða í vísíndagreínlnní sj rilfrl, eða
kennendurntr yrbí að vera orsök í þVÍ. A"ð það liggi í ásigkomulagi
landsins, get eg mí ekki seð, því þó allt ásígkornulag ber lÍ landi se
einfalt, og rðttarvlðskipu manna ekki eins margbrotin og annarstaðar,
þá er þó svo mikið um að vera, að her er nóg efni til reglulegrar
lagakennslu eptir innlendum lögum. Eg se ekki betur, en að það
megi fá system í íslenzkum retti, eins og í rétt! hvers annars lands,
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og þar með er feinginn grundvöllur til vísindalegrar kennslu. Eg
þykist sannfærður UII1, að Íslendingar gæti eins nú búíð til lög, og
áður á 12. og 13. öld, þegar þeir sömdu eina hina merkllegustu
lögbók, sem bæði lýsir skarpleika og nákvæmni, og það svo mjög,
að margir lögvitrir menn nú á dögum taka hana fram yfir önnur
lög ;í Norðurlöndum, og jafna henni saman við hinn römverska rétt,
sem er álitinn fyrirmynd Í lagalegu tilliti, einkum að þVÍ, er snertir
ljósar og fastar skýríngar hugmyndanna og skarplegar aðgreíníngar
tilfellanna. Ekkl se eg þ;í, að kennslan þurfi ab verða einstreingíngs-
leg vegna þess, að ásigkomulag landsins, eða efni laganna sjálfra leyfi
ekki lagalega kennslu. Hvað nú snertir það, að kennslan þurfi að vera
elnstreingíngsleg vegna víslndagreinarlnnar sjtílfrar, þá er hið sama um
það að segja; her geta menn haft sama aðgring að öllum þeim bökum,
sem til eru í henni, og menn geta útvegað ser eða til ern í öðrum
löndum; her má fá eins fyrirlestra fni Kaupmannahöfn, eins og
maður væri þar sjalfur ; her nui líka f,í rómverskan rett; prúfes-
sórarnir í Kaupmannahöfn nota sjalflr þessar bækur, sem koma út í
Þýzkalandi, Noregi og annarstaðar, og sama mundi kennarar her geta.
Eins gæti mönnum her gefizt kostur á, ao eignast annara landa bæk-
ur, og þar með að kynna ser lög annara þjóða, svo ab þetta
þyrfti ekki að vera til Jyrirstöðu. Ekki þyrfti heldur kennendurntr
ao vera orsök í neinum elnstrelngfngssknp Iagakennslunnar ; að
minnsta kosti held eg, ab ekkert se að óttast í því efni, því eg get
ekkí efazt um, aa til kennara yrði að eins teknir menn, sem væri vel
aÐ ser, og sem í alla staði væri færir til þess, á sinn hátt eins og
prúfessórar víð háskóla annarstaðar. Her við bætist og það, ao Ís-
lendíngar, sem hafa menntazt her í landi, gæti farið til annara landa, og
feíngið styrk til þess, svo þeir gæti leitað ser með því móti meiri lær-
dóms og framfara. þa'b gegnir ö'bru máli, að skoðanir einstakra manna
geta verið margvíslegar, svo aa sumir menn geta kann ske ekki
sannfærzt Ilm, a'b laga skóli geti þrifizt her, vegna þess það er nú
einu sinni þeirra fasta trii. En þessu getur ekki verlö þannig varið
um stjórnina; hún bíður án efa eirningis eptir nægum ástæðum frá
vorri hendi, og þær þurfum ver að koma fram með, Vlðvíkjnndi
uppástúngu þingmannsíns úr Norður-þíngeyjarsýslu og Húnavatnssýslu
um, að veita öðrum aðgáng að skólanum, en þeim, sem her er til-
tekið, og einkum dskölageíngnum únglíngum, þá vlrðíst mer ekki
nauðsyn, eða eiga via, ao koma fram með hana nú; Inin snertir,
eins og búið er að drepa lÍ, fyrirkomulag skólans ; þegar skólinn væri
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kominn á, þ.i mundi kennslan verba innifalin í opinberum fyr-
irlestrum, og mundi þá allir þeir, sem ekkert væri annars til tálm-
unar, geta haft þar aðgring a'ð, til að hlusta á fyrirlestrana; sama
er, ef einhver vildl fá tilsögn hinsegin þar ab auki, annaðhvort hjá
kennurunum sjálfum eða öbrum. En það finnst mer rett, að eínskorba,
að ekki gæti aðrir orðlð teknir sem meðlimir skólans, en þeir, sem
hefði gegnumgeingi<l skélalærdöm, eða væri, sem menn kalla, menntaðir

menn; að gjöra aðra a<l meðlimum hans, væri ekki til annara, en koma
skólanum á lægra stig, gjöra hann að nokkurs konar nlþýðuskóla,
og benda lí, a'6 þar ætti ekki að vera vísindaleg kennsla, heldur
alþýðuleg. Eg er ab vísu þeirrar m einíngar, a<l hver einn sá, sem

hefir nokkurn veginn ljósa hugsun, eða, sem ver köllum, hver skýr
únglíngur, þó éskélageínginn sð, geti haft gagn af vísindalega fram-

settri kennslu, þegar hún er ljós og greinileg; en eg held ekki reu,
a'6 gjUra það að reglu, a'b kennslan skuli eins og "em fyrir alla í
Iagaskólnnum ; eg vil, a<l hiin se vísindalega lagaleg.

Arnlj ótur Ólafsson: þa'ð gleður mig, og það hlýtur ao gleðja
nefndina enn fremur, hve vel menn taka undir nefndaralitlð, og þó
einkanlega fyrst hún el' og verour a<l vera ser þess meðvitandi, að
nefndarálitið á þetta meðhald skilið ; eg veit líka, a<l þíngmenn hafa
glabzt af hinni fögru ræðu hins 2. komingkjörna þíngmanns, og það
því fremur, sem orð hans og tillögur hljóta að ráoa svo miklu í
þessu máli, með því að hann er hinn efsti embættismaður yfir <illum
fræðslumálum og menntunarstofnunum her á landi. En aptur munu
menn segja um tillögur hins 1. konúngkjörna þfngmanns, að þær
hafi haft mildi áhrif á þínglð, og muni verða málinu til fyrirstöðu.

En þegar menn skoða stöðu hans í máli þessu, þá finnst mer eigi
undarlegt, þótt hann víljí gjöra fremur lítið úr lagavizku á landi her,
því það er sannlega eigi af því, að hann kunni eigi ab meta laga-
vit, heldur af of mikilli kurteisi eður "rángsnúinni auðmýkt, « því
hann vill ekki halda lof yfir sjálfum ser; hann er æðsti dómari her
á landi, og er sjálfur einher hinn bezti lögfræMngur þessa lands,
svo að þó að hann tali um litla laga menntun, og all kennsla í lögum
mundi her á landi verða næsta ófullkomin, þá er ekki að kippa
ser upp vi'ð það, því maðurinn vill eigi fara ab halda lofræðu yfir
sjálfum ser; til þess er hann of kurteis; en a<l hinu mega menn
gánga vísu, að þessi úrtölusemi og vonleysi getur ekki verlð sann-
færíng hans. Eg held nú orðum hans se bezt og sannast hrundið
.l þenna hrítt. Annall var það, sem hann sagbl, a<l hrískdlinn væri
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hiú lielzta band milli Danmerkur og Íslands, og það mætti eigi slíta.

En hvaða band er það ? þa'b er þó ekki neitt hjónaband, og þó nut
slíta það, ef annað hjónanna með nægum sökum biður um skilnað;
þetta band, sem hann á við , hlýtur því að vera nánara en það, og
hvaða band er helgum og nánara? Eg fer ao verða hræddur um,
ao það kunni að vera eitthvert deðlilegt samband, sem, þó að hann
vildi ekki slíta það, yrði þó að slitna af sjálfu ser; en se það nú

ónáttúrlegt samband, þá gjöri eg ráo fyrir, að hann sjálfur vilji sem
góour lagamaour slíta þab, að minnsta kosti vill hann ekki, ao Ís-
land se bundið með neinu sultarbandí víð Danmörku, því það yrði
að heingíngaról alinn lagamenntunar á landi voru.

Ef þetta mál et nú skollao af stjórnarinnar luílfu , þá er þao
skylda hennar, ao útvega öllum hlutum ríkisins jafngóllan kost á
lagamenntun, því ríkið er Iðlag, sem eingan hluta sinn eða felaga
má vanrækja ne hafa út undan. En þ,í er nú að sjá, hvernig laga-
kennslunni verðí vio komið; annaðhvort er þá, ao láta oss sækja
hana til Danmerkur, til háskólans þar, eða eiga skóla sjálfir, þar sem
lög megi nema. því henr nú verið hreift á þínginu, hversu hollara
og heillavænlegra fyrir landið hið síðara sð, og eg get ekki miklu
þar víð bætt. En þar sem ræða er um kennslu í íslenzkum lögum

vio háskólann í Kaupmannahöfn, þá veit eg sannlega ekki, hvernig
það nú má verða ; Illi er til eitt lagaboð, sem allir þingmenn þekkja,
og sem þingmenn hafa Í einu hljóði orðið IÍsáttir um ao þakka kon-
úngi vorum fyrir; þetta lagaboð er um undlrskrípt konúngs undir
íslenzka textann. IIverníg á nú danskur mabur, sem ekki skilur ís-
lenzku, að kenna Íslenzk lög? Menn munu segja: við háskólann hlyti
þá ao vera íslenskur kennari; en ætli hann geti þá eigi eins kennt lögin
her? þao er ætlun mín, Því eigi yrði maðurlnn ao heimskarl, þótt
hann væri her í Reykjavík, fyrilt Mn er sá staour landsins, sem
þeinkir og ályktar. En hvernig á þá að kenna íslenzk lög vio há-
skólann? Ætti Íslendingar að lesa þar bæði Islenzk og dönsk lög,
eða einúngis íslensk lög? Hið fyrra mundi verða l.íngsarnt, en hið
síðara kann ske einstreingíngslegt.

Menn hafa talað um, a\) það væri ómögulegt, að læra lög á 2
árum ; en það er þó ekki satt; eg hefi talað við Norðmenn og Svía,
og eg velt, ao þeir lesa lög lí 2 eða 3 árum, og ern þeit þó álitnir
eingir einstreingíngar, heldur gó\)ir lagamenn.

Framsögumaðtt1': Eg vildi Svara fáeinu npp & ræðu hins hát.t-
"írta 1. konúngkjörua þingmanns, enda þótt það se varla gustuk, ao
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hlaða meiru á hann, en hann hefir þegar Ieíngið. þao er illa farið,
að hann skuli hafa þ,i sannfærfngu, sem hann hefir og einginn annar,
og það svo, að hinn nýi embættlsbróðír hans er einn af þeim, sem
biður um lagaskóla her, og sonur sjálfs þíngrnannslns er einnig skrif-
aður undir bænarskránn, sem er njfarinn að lesa þar lög. Hinn
heiðraði 1. kontingkjörnl þingmaður sagði, að nefndin hefcl eigi tek-
ið nægilegt tillit til astæða stjórnarinnar, þar sem hún segi, a'\) ekki
muni fyrst um sinn a'\) bera skort á embættismönnum; þetta hefir
stjórnin ekki sagt, heldur 1\0 skort muni eigi ilO bera; hún bætir því
hvergi yio ,Jyrst um sinn" eða "í bráða. En um skort þenna, þ,i
getur hann eins að borið, eins og hann hefir að borið. Eg skal nú
leyfa mer a'\) geta þess, að Danir sjálfir eru orðnir sannfærðir um
ófullkomleglelka hrísköluns, og er alllaung grein um það í "Fædre-
landeta ; þar er sagt, að háskólinn se á fallandi fæti; að kennslan
muni vera einna skást hjá guðfræbtngunurn, en lángtum verri hjá
lögfræðíngunum og "Kamcmlistum(', og þar er fært til sem dæmi
upp li óreglu, er við gangíst í haskólanum, að fyrirlestrar eigi að
byrja í september, en sumir kennendurnfr byrji ekki fyr en í októ-
ber; einn hafi byrjað í nóvember, þriðji í desember, og einn hafi eigi
veríb byrjaour þá, þegar greinin var skrifuð. þetta ásigkomulag há-
skólans er ekki mikil upphvatuíng fyrir menn, að senda sonu sína
til haskálans. þar sem hinn samí heiðraði þíngmaður "ar a<; tala
um, að kennslan yrðí einstreingíngsleg her, þá hefir þíngmaður Ís-
firðínga nægilega hrakið það. Í háskólanum í Kaupmannahöfn el',
eigi kennt annað í lögum en dönsk lög og heimsspekileg lögfræ'ði
og Rémarettur; eg játa það, a'\) nefndin hefir sleppt hinum róm-
verska retti, og vil eg, a'\) honum se bætt inn í, svo menn hafi ekk-
ert út lÍ nefndarrilitíð að setja, að kennslan se þar ætluð einstreing-
íslegrl en í Kaupmannahöfn, og skal eg því leyfa mer, að áskilja
mer rett til breytíngaratkvæðls í þ,í stefnu. Lagakennslan þarf ekki
að vera einstreingíngslegri her;Í Í~landi en hún er í Kaupmanna-
höfn; þar er ekki kennt neitt um rett annara þjóða; og ef nú tekin
væri hin heimspekilega lögfræN og rómverskl rétturinn her, þ,i verð-
ur þeim híoi að vera lokið, að kennslan verbi einstreingíngslegri
her en í Kaupmannahöfn; þ;i er eingu sleppt, sem kennt er við há-
skólann í Kaupmannahöfn, því að enda þótt lagaboðin kunni a'\)
vera færri her en í Danmörku, þ,í held eg þó, að þau se nógu mörg
til þess, að menn gcti Ielngið eins gÓOil hugmynd um Idggjöfina af
þeim, eins og af dönsku lögunum. þar sem hinn htíttvírtí þíng-
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maður talaði um, að lagaþekkíngin yrM minni, þá er 'það satt, að því
er hin dönsku lög snertir, en þá koma hin íslenzku lög í staðinn,
og þa\') eru þau, sem íslenzki embættismaðurinn þarf a~ víta , og
sú þekkíng verður uotasælli. þa() nr líka ófiappalegt, a() hann skyldi

gleyma hinum "dönsku jiirístum"; eg játa það fúslega, að þessir
,)dönsku júristar" geta verið .duglegir menn, þd að embættis-dugn-
aður er ekki kominn ein ga ungu undir þekkíngunnl ; en þeir eru líka

sumir eigi mikils virði, og sem dæmi þess vil eg geta þess, að hinn
hattvírtl þíngmaður hefir 5 sinnum orðið a'ð gjöra eitt malíð rækt
fyrir einum af ))dönsku jrirístunum" fr,í landsyfirréttinum. þa'ð, sem
þfngmaðurlnn var að tala um eitthvert samband, þá veit eg ekki,
hvaða samband það er, sem hann á við, hvort það er vinattusam-
band e'ð virðíngarsamband ; eg held, a() þó að þetta samband slltni,
sem nú á ser stað sökum' þess, að Íslendingar verða að sækja til
haskólans, þá verðum ver og Danir eins miklir vinir eptir sem á'ður.

Eg skil ekki í því, að Danir verði minni vinir vorir, þótt "er séum
eigi upp 1Í háskólann þeirra komnir, eða beri minni vírbíngu fyrir

oss, þótt "er verðum færir um, ao búa sjtilfir embættismenn vora
undir embættín ; eg held þvert á móti, að þeir muni þá bera meiri
virðíngu fyrir oss. Af þessum ristæðum vona eg nú, að þíngið muni

taka vel í þetta mál, og eg álft því óþarft, að fara fleiri orðum um
það, Ao endíngu vll eg einúngis geta þess, að eg held, að Íslend-
íngar se eins vel lagaðlr fyrir lög og líður, þegar þeir lÍ 12. öld
sömdu þá lagabók, sem prófessor Schlegel hefir sagt um að se ein-
hver hin bezta lagabök, sem til se.

Þórður Jónassen: Eg skal í tilefni af lýsíngu þeirri, sem hinn
heiðraði 6. konúngkjörni þingmaður gjörbí af ,)dönsku jrirlstunum"
hérna, leyfa mer a() taka það fram, ao hann hefir misskilið orð mín.
þau snertu einúngis íslenzka ))danska jrirísta ", og þeir eru og hafa
verlb, eins og hann Hit, yfir höfuð skólageingnir, menntaðir menn,
en þetta eru þeir ekki ))dönsku jiirlstaruir" í Danrnörku ; þeir eru
ekki vanir a'ð hafa lærða skdlamenntun, og því el' her mikill manna-
munur, og það er því ekki alls kostar rett, þegar nefndin er að tala
um, a'ð vib njótum ekki jafnrðtris við Dani, því þar komíst ))dansldr
júrlstar" ekki i dómaraembætti, en það komi þeir her; þetta er satt,
t. a. lll. undir stjórn Kristjáns 8. var þetta einda-ml. Nefndin hefir
gleymt því, að her eru ólíkir menn, sem standa að, hvað menntun
þeirra snertir, og líka því atriði, að ,)dansldr júristar" komast yfir
höfuð her ekki í embætti nema í viðlögum, þegar abrir em ekkl til.
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Þa~, sem her hefir orðið SyO margrætt um, ab það væri harðla
ólíklegt, a'ð kennslan yrði her elnstreingfngsleg, skal eg ekki fjölyrða
um, ne heldur svara því, sem Í því tilliti hefir verið sagt um Kaup-
mannahafnarháskóla ; eg þekki ekki svo nákvæmlega mí til kennsl-
unnar þar, að eg geti dæmt um hana. H vað um hana kunni að
standa í 'JFii~nrlandinu((, get eg ekki sagt, því eg hefi ekki lesið þá
grein, en það veit eg, a'ð dómur "Föollrlandsins(( ekki muni þó rá~a
dómi alþíngis í þessu máli. Eg skal nú ekki fara fleirum orðum
um þetta mál, sem þÍngi~ hefir svo nrlkinn áhuga á, en einúngis
bæta þeirri ósk við, að sú her umrædda stofnun, ef hrín kemst á,
mætti bera þ;í heilladrjtígu ávexti fyrir land og lýð, sem þíngið ósk-
ar og vonast eptir.

Gísli Brynjúl(sson: Eg ætla mer ekki a~ vera her a~ taka
upp aptur það, sem eg sagði víð fyrstu umræðuna um þetta mál,
en a~ eins geta þess, að skoðun mín á því hefir síðan ekki breytzt
;í nokkurn hátt. Her hafa nú þegar komlð fram svo margar astæð-
ur fyrir þVÍ, að lagaskóli mundi geta stofnað mikið gagn her í landi,
ao litlu þarf við a~ bæta, og þykir mer þa'ð einkum mikilsvert, a~
ástæðurnar hafa komið fram frá öllum hllöum ; Því her hafa nú ei
síður komið fram mikllsverðar rístæður frtí bændum, en frá lærðum
mönnum og embættísmönnuru, og þar ;1meðal þ/í líka frá einum heiðr-
uðum þíngmanni og lögfræðíngi, er talaði af eigin reynslu um kennsl-

una, eins og hún níl er í Danmörku. ~líkar astæður met eg æfinlega
mikils, og einkum þótti mer líka vænt, að heyra orð hins hsæruverb-
nga konúngkjörna þíngmanns um menntun Íslendínga í fornöld, því

eg tek þau sem vottorð um það, að nokkuð HH megi aptur verða
her, eða að vankvæðin eingan veginn liggi í landinu sjálfu.

En því fremur hefi eg líka enn ol'bið að furða mig á því, ao
hin einasta mótbára her á þínginu móti Iaguskélanum skuli hafa
komið frá þeim manni, sem menn nú verða að telja fremstan í flokki
lögfræðínga vorra, og sem að stii'Ou sinni einkum kemur í stað hinna
fornu lögsögumanna ; eg segi mer þyki það undarlegt, að þessi mað-
ur, sem þó einkum er settur til þess, að segja oss lög og rett, skuli
fremur öllum öðrum telja vankvæði á því, að kenna íslenzk lög í
landi her; því hvað er þ6 í raun og veru lagakennsla annað en það,
að segja mönnum með rökum, hvað lög og rðttur se? Helzta ástæ'ða
hans hefir verið sú, að lagakennslan mundi verða of einstreingíngs-
leg her í landi, en þessari mótbáru hefir ;íður verið svo vel svarað,
að eg þarf ei að taka neitt frekara fram um það. Af því eg er
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fús a~ færa allt á betra veg, þá held eg ei, a~ hann hafi meint,
að mennirnir einmitt þyrfti að verða einstreingíngslegri her í landi,

en annarstaðar, heldur ao eins hitt, ao kennslan kynni her að verða
ýmsum annmörkum bundin, af því víð værum svo afskekktir fnl öðr-
um þjóðum, og t. a. m. sökum þess, að oss vantaði nægileg bóka-
söfn. En þá vero eg þó að geta þess, að þessi ástæða, hversu góo
sem hún annars kann að sýnast ao vera, er þó í raun og veru ó-
nýt her, því hún er of yfirgripsmikil, og á því líka alstaðar "io og
hvergi. Þa~ er sum se ekki að eins, þegar um lagaskóla ræðir, a'l>
víð verðum að finna til þess, hversu mjög hin afskekkta lega Íslands
tálmar framförum vorum á marga vegu ; en það ser þó hver, að
víð þessu getur einginn gjört, og oss tjáir því ei heldur þess vegna
að leggja árar í bát, svo það á í raun og veru hvergi víð, að
vera að segja oss, a'l> við liggjum út úr öllu veldi, í þeim tiIgángi,
no fá oss frá ao gjöra það, sem nauðsynlegt er. því ekki bætti það
þó úr því, hve afskekktir við erum, ef við þess vegna hættum al-
veg víð allt, og heldur er von, a'l> eitthvað batni, ef víð, einmitt af
því "io erum svo út úr öllu veldi, reynum a'l> fá sem mest gott inn
í landið sjálft. Ao öðru leyti skal eg og geta þess, að það er í
raun og veru ekki nýtt, þó menn nú heyri suma bera kvíðboga fyrir

því, að öll lagamenntun vor falli niður, ef við hættum ao sækja hana
til háskólans í Kaupmannahöfn, þar sem menn þó vita, að íslenzk
lagamenntun alveg ekki fæst ne hefir feingizt; því sama kvíðbogann
hafa menn og borið um menntun víða annarstaðar, þegar talað hefir
verið um nýjar stofnanir, eður um að yfirgefa gamlar. Fyrst á mið-
öldunum val' öll lagakennsla í norðurrilfunní í höndum einstakra
manna, og Ísland stóo þá í því tilliti öldúngis jafnfætis öðrum þjóðum,
nema ef til vill nokkuð fremur, þar sem það hafbí hrein og öblönduð
ef fornlög að styðjast vio, og lítti menn sem Nj,íl og Skapta. En eptir
að háskólinn var stofnaour í Bologna, og menn fóru aa sækja þáng-
að úr öðrum löndum, einkum fd Þýzkalandi og Frakklandi, þá fór
aptur að útbreiðast rómverska Iagakennsla, og eingum þótti til ann-
ara lögfræ'ðínga koma, en þeirra, sem þar höfðu lært, en þó hefir mí
síðan sri raunin á orðið, eptir að menn tóku sig fram um, að stofna
háskóla á Þýzkalandi, a'l> það land hefir ei a'l> eins orðið og er nú
aðalaðsetur þýzkrar lagamenntunar, heldur hafa og einnig Þjóoverjar
orðíð til að kenna mönnum mest og rettast um fornan rómverskan
rétt, en á Bologna minnast nú faír. Sama er og a'l> segja, þegar
háskóliun var stofnaður í Noregi, að þá óttuðust sumir niourfall
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allrar menntunar þar í landi, af þVÍ Noregur lægi svo út úr öllu
veldi, en svo hefir nú þó farið, að háskólinn í Noregi hefir ekki að
eins ekki drepið niður menntun þar, heldur skarar hann ml jafnvel
í mörgu, og einkum þá, sem eðlilegt er, hvað norrænum fornfræð-
111ll og Noregi sjálfmn víðvíkur, fralll úr háskólanum í Kaupmanna-
höfn.

A\!t þetta finnst mer sýna, að menn geta stundum villzt í skoð-
un sinni um eðli og eflíng menntunar, og 8\'0 vona eg og þeim fari,
er spá illu Ulll lagaskóla hjá 085. Eg er sannfærður um, að hann
gæti ei a'b eins orðið menntuninni í sj alfu landinu til eflíngar, held-
ur og einnig undirstaða til þess, að ver, eins og Norðmenn mí, gæt-
um borið vorn skerf lít úr landinu að almennri menntun um allan
heim; þVÍ hvar væri eðlilegra að hin mlkilvægu þekking á fornlög-
um Norðurlanda og allra gotneskra þjóða mætti Lí vöxt og \'i()gáng,
en einmitt í lagaskóla her í landi, sem sjálfur ao miklu leyti yrði
að vera grundvallaður á einum af hinum beztu af þessum fornlög-
um? En meðan við sjálfir ekki viljum gjöra neitt til, að hlynna
að slíkri menntun heima hjá oss, þá er ei von hún g.ingl út frá

landi voru, og því finnst mer þetta einnig vera mikil lístæ'ða fyrir
því, að við heldur eigum a'b reyna a'b styrkja en banda ii móti laga-
skóla her í landi. Er það þVÍ sj.ilfsagt, a'b eg yfir höfuð gef atkvæði
mitt fyrir nýrri bænarskní um hann til konungs, en um hinar ein-
stöku upp.isningur nefndarinnar ætla eg mer ei að tala, fyr en við

ályktarumræðuna.
Guðmttndltr Brandsson: þa'b gladdi mig a'b heyra ræðu hins

2. konúngkjörna þingmanns, þar sem hann sagði , a'b stjórn Dana
hefði viðurkennt, a'b her hetOi fyrrum verið aðalskóli allra Norður-
landa. Eg "ii ekkert draga úr því trausti, sem hann hafbí til stjórn-
arinnar; þó hrin hafi híngað til neitað, að leggja fe til lagaskólans
af rfkíssjóðnum, þá kann henni að sntlast hugur, og það væri æski-
legt, því að, eins og eg hefi sýnt fram á, þá er landíb ekki fært
um, að standast þenna kostnað auk margs annars, sem það þarfnast,
það, sem menn hara verið að tala um, að kennslan mundi verða
ónóg, þá ber eg eingau kvíðboga fyrir því , eg held verkin sýni
merkin með prestaskólann í þessu tilliti, því prestar, sem þar hafa lært,
munn ekki þurfa að standa neitt á baki margra hinna, sem lært hara
við háskólann í Kaupmannahöfn. þar sem einn þíngmanna kom
með það, að það hefði ekki kollvarpað skúla í Noregi, þó hart hefti
verið þar í ári, þá verð eg að geta þess, að það er annað að kosta
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stofnun, sem komin er á, og annað að koma henni upp, þar sem
hún er ekki til áður, og vil eg því til vara halla mer að breytíng-
aratkvæðí þingmannsins úr Snður-þfngeyjarsýslu, því eg get fallizt á
það með gó'ðri samvizku.

Stefán Jðnsson: Eg vll lýsa ánægju minni yfir mörgum ræð-
um, sem haldnar hafa verlð um þetta mál, og ser í lagi yfir þeim
áhuga, sem kominn er inn hjlí landsmönnum, á menntun, sem lýsir
ser á því, að þíngtð hefir nú undir höndum 4 skólamál, nefnilega
barnaskóla, biinaðarskóla, lagaskóla og lreknaskóla, og eg óska þeim
öllum til lukku. Um nauðsyn lagaskólans, sem her ræðir um, mua
mí einginn efast, og eg skal lýsa því yfir, a'ð eg ætla að fara í sömu
stefnu og nefndin, og gefa á þá leið atkvæði mitt. það er, að mer
finnst, mikil meðrnælíng með lagnskólanum, að bænarskráin um hann

lÍ uppruna sinn fd Kaupmannakdfn, og það frá þeim, sem kunn-
ugastir eru kennslunni þar. Eg fyrir mitt leyti er sannfærður um,
að ef skrilinn kæmist á, þá mundi hann blómgast, því að ekki er
svo fritt af língullI og námfúsum mönnum, sem hafa hæfilegleika til
a'ð læra, og eg held, að stjórnin að lyktum mundi tilleiðast, að leggja
fe til lagaskóla her, enda ern ótaldir þeir skildíngar , som dragast
lít úr landi hér til menntunar í Kaupmannahöfn.

Stefán Eiríksson: Eg skal leyfa mer að lýsa því yfir, að eg
ætla að gefa atkvæði með Iagaskélunum. þess hefir a'ð vísu verið

getið, að fáir mundi gánga í skóla þenna, þ,i er eg ekki svo hrædd-
ur um það, því a'ð sama kom fram um prestaskolann, því að jafn-
vel sumir gjörbu svo mikib til að handa á móti þeirri stofnun, að
þeir rituðu Ilm það Lingt efni í b löbum, og reynslan hefir þó sýnt,
hvort getgátur þær hafa rætzt, því eg vil vona, a'ð allir þínginenn
og allir landsmenn se mer samdóma um, a'ð hann hafi borið heilla-
ríka ávextl fyrir land og lý~. Hinn 6. kouúugkjörnl þingmaður gat

þess aðan, a'ð það væri svo margt, sem gleptl fyrir í Kaupmanna-
höfn; eg held nú líka það se eitthvað til í því; það er mjög sorg-
legt að vita, al) piltar nú á seinni tí~, sem hafa siglt tíl að nema
fræðl vi~ háskólann, koma aptur eptir 4 til 6 ár felallsir og exa-
mens-Iausir, svo eg held það megi segja um þenna innlenda laga-
skóla, að holt se heima hvað, og eg ætla að bæta því við það, sem
eg sagðl áðan um prestaskólann, að við höfum þó ekki dæmi til
slíkrar afvegalelðslu við hann, og nú geingst við um háskólann.

Ásgeir Einarsson: I1a'ð hafa svo margir talað fagurlega í þessu
máli, að því leyti sem það er skoðað frá þess vísindalegu hlið, að
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vi~ bændurnir getum ekki hugsað til, að bæta þar neinu vi~, en
hvað kostnaðinn ahrærlr, ætti heldur a~ vera okkur ljósara, ef hann
yrti lagður á landið. Eg vil þó fyrst cimingís minnast á eitt atriðl
í ræðu hins 1. komingkjörna þíngmanns, þar sem hann hælir þeim

"dönsku jiiristum", einkum hafi þeir haft nokkra æfíngu á skrif-
stofum embættismanna )1(3rá landi, en þetta virðíst mer einmitt sanna,
að lagakennslan mundi þrífast her á landi, eins og sá heiðraði þíng-
maður Snæfellínga hefir sýnt fram á uieð fr.isdgu sinni um það,

hverni~ lagakennslan færi fram í Kaupmannahöfn. það er þckkíngln
á íslenzkum lögum og skrifstofuæffng, sem hjálpar bezt til, að her
fáist gagnlegir embættismenn, og það verður sá helðraðí korning-
kjörní þingmaður a~ viðurkenna, að þeir, sem verða duglegir em-
bættismenn á Elnglandi, læra það mikið "ið æfíngu lí skrifstofum,
en ekki við það, að liggja niðrl í eínsömlum vísindalesttl. Hvað
hinu öðru atrlöí vlðvíkur, þ,í snertir það uú okkur bændurna; hinn

heiðraði framsögumaður sagði, að þegar menu byrjuðu lí einhverju, þ,í
þyrfti menn að geta haldið því áfram; þetta var skynsamleg alykt-
un, en eg óttast, að áætlun hans um 2500 rdd. arlega til heils sktila
se of lítil; þetta er ekki nema svo sem svarar eins embættismanns
árslaunum, og eg vildl því ráða framsögumanni til, að athuga þetta
atriðí malslns ; ef svo skyldi nú fara, að stjórnin vildi stofna þenna
skóla með fjnrtillagi, þá er betra, að stínga strax upp lÍ nægilega
miklu, SYO allt fari ekki á höfuðið strax, og svo þurfi að fara að
betla strax. Eg ætla nú ekki að tala um, hvort það lægi nokkur
skylda á stjórninni, að leggja fe til skólans, en eg er vongóður um
það, síðan stjórnin tók stólagéssin, því að þau voru seld landinu í
óhag, og við það hlýtur stjórnin að kannast; menn hafa líka sagt,
uð þa~ gjöri ekki til, því að stjórnin annast menntunina, hvað em-
bættismanna-kennsluna áhrærir, og verð eg að sams inna, að henni
ferst yfir höfuð vel í því, en æðstu embættismenn geta gjört mikið
til, ef þeir hvetja heldur en let ja f því efni. Hinn 6. konringkjörní
þíngmabur talaði vel og skötulega um þa~ vísindalega í malinu,
en þegar hann fór að skoða hina hliðina, þótti mer sumt athugavert
í ræðu hans. Að vísu er þa~ satt, að stjórnleysið og fyrirkomulagið
er orsök í mörgu volæði okkar, eins og hann sagði, en hverju er
þetta að kenna? opt er talað um, að taka ekki af mönnum frelsi,
en þar sem sá heiðraði 6. komingkjörni þíngmaður sagði, að við
vildum einga skatta borga, þar kemur okkur ekki saman; þjóðin er
fús a~ gjalda til þess, sem er nauðsynlegt fyrir land og lý~; en hana
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vantar áhuga, vegna þess a~ það, sem þíngi~ fer fram á, fær ekki
framgáng nema endrum og sinnum, sem von er til, á meðan þíngið
vantar allt löggjafar- og skattavald ; þetta er, sem a~ vonum setur
deyf'ð í þjébina, og það er sem menn ætti a~ láta ser annast um,
að ráða bót á því. Af þessum ástæðum ætla eg a~ leyfa mer a'b

bera upp viðaukaatkvæði yiCl 3. grein í þ;\ átt: "þegar alþíngi hefir
feingið löggjafar- og skattgjafarvald, og hreinir reikníngar eru komnir
á milli Danmerkur og ÍSlands".

Jón Hjaltalín : Eg vildi leyfa mer a~ retta misskilnfng þíng-
mannsins úr Strandasýslu ; það var ekkl meining mín, að bændur
'Vildi ekki borga skatt, heldur var eg eintingis a\') tala, um skatt af
énauðsynjavöru.

Magntls Andresson: Eg ætla nú ekki að leingja þfngræðurnar
mikið, Viðvíkjandl 3. gr., þá var eg í vafa um orðín : "fyrst um
sinn af ríkssjóði(', nefnilega, hvort landið ætti aptur að borga það
sem lána\') fe, en það getur mí verið, að sú þýMng liggi ekki í or~-
um nefndarinnar. Eg haf'ði hugsað mer, að gjöra breytíngaratkvæðl
víð þetta, en þar 2 þíngmenn hara mí tala\') um breytíngaratkvæðl
í líka stefnu, mun eg halla mér að öðruhvorn þeirra. Eg fagna

því, hvað vel er tekið undir þetta nuíl ; eg álít, að öll innlend mennt-
un se okkur hollari og notadrýgrl, og ekki sízt Iögfræðín, en stí,

sem sótt er í önnur lönd; en hvað því viðvíkur, að efni vanti, þ:i
neita eg nú því ekki, en við vitum ekki, hvað víð eigum, meðan
,'i~ höfum ekki rá~ á íj.írhag vorum sjálfir, og allt er í snmsulll.
Nú sem stendur lítur illa út fyrir oss, en ekki er það allt okkur a~
kenna, eins og hinn 6. komingkjdrnl þingmaður sagðl, því ekki ráð-
um víð vi\') haffsínn og hans verkanir, ne við veðr.íttufurlð ; skel>
getur, a() mlkíð af klaðatjéninu se okkur að kenna, af þVÍ óhöndu-

lega tókst að stemma stigu fyrir honum her lÍ Suðurlandi. þetta
mál þarf lángan undirbúníngstíma; má ske efnahagur vor verðí far-
inn að vi~rettast aptur um það leyti.

Indriði Gíslason: Viðvíkjandi 3. gr. í níðurlagsatriðunum, þ,i
vakti hið sama fyrir mer, og eg heyri að korníð hefir fram á þíng-
inn; en mer datt í hug, a~ sleppa því af þeirri hugsun, að þó lagt
yrðl frumvarp fyrir þfugið í þá stefnu, sem segir í áminnztri grein,
þá fannst mer, a() þíngib gæti samþykkt eða fellt það. En fyrst mí
breytíngaratkvæðí eru komin fram í þessa stefnu, þá ætla eg að

halda mer að þeim.
Jón Sigurðsson frá Tandraseli: Eg vænti eg verði líka eins
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og hinir a~ láta meiníngu mína í ljósi um þetta nuil, og verður
hún :í þessa leíb , ao eg mun hallast að nefndar.ilitinu, því eg
heft ætíð rilltlð það bæði gagn og sóma fyrir landið, að það gæti
lítt lagamenntunarstofnun sjálft, og slík ósk og meiníng hygg eg að
ríki hjá allmörgum bændum, og að lnin se ekki ný, heldur gömul,
því víst hefir það þótt. bæði líklegt og mögulegt, a~ fá þii fræði her
í landi, þ:i Íslendingar höfðu þann eiðstaf í þeim gamla sáttmála,
a~ jafnan skyldi vera íslenzkir bæði lögmenn og sýslumenn. þao er
líka sú vísindagreln, sem bændur jafnan hafa einhvern veginn haft
fýsn og náttúru til, svo varla mundi þurfa að kvíða því, ao skóla
þeim yrðí ekki uppi haldið fyrir lysthafundafæð, eða aðsöknarleysl.
Um kostnaðinn, til a~ koma stofnun þessari lÍ fót, virðíst mer ao
ræður manna hafi fario ofl.ingt í þetta sinn, þegar menn hafa fal'io
að smella til þess ýmislega smasmuglega nýja tolla. Nefndin hefir
nú stringið upp á því, að hann yrbi greiddur af ríkíssjéðnum, og

ræður skynsömustu manna hafa bent á, ao það mundi ekki vera ó-
tilhlýOilcgt, þar stjórnin hafi tekið til sín göss þau og fðmuní, sem
áður báru allra vísinda menntunarkostnað þessa lands, og er líklegt

a~ svo muni verða, alténd, að varaupp.isningan falst, a~ r íkissjóður-
inn Liti þenna kostnað í te fyrst um sinn; fari þá lÍ endanum öðru-

vísi, en maður vonar, þegar reikníngarnir verða rifnir í sundur, og
að Íslandi gjörist a\') bera þenna kostnað, svo koma þ:i dagar
ráo, og mun Íslandsþjóð þá varla \ ilja vinna þab til, ao missa þessa
vísindastofnun, þó hún eigi ao standa kostnaöínn, ef hann yrðí hent-

uglega álagður.
Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þ:i álít eg undirbún-

íngsumræounni loki~.
Samkvæmt dagskránni kemur þá til umræðu nefndanilit í mál-

inu um fishiveiðar útlendra þjóða. Frrmsögumaður er hinn heiðr-
aði þíngrnaður Skagflrbínga.

Var málið afhent framsögumanni er las upp nefndaralitið svo
hljöðandl :

"Hio heíöraða alþíngi hefir Iallð oss á hendur, sem ritum nöfn
vor her neðan undir, að segja álit vort um ýmsar bænarskr-ir vlð-
vfkjandí fiskiveiburu útlendra, einkum Frakka, her við land. Ver
höfum nákvæmlega athuguð þetta mál, og skulum mi stuttlega skýra
þínginu frá áliti voru um það.

Ver getum ei haldið það mundi verða til nokkurs, þ6 a~ þínglð
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nú færi a~ biðja stjórnina a~ reisa skorbur vi~ fiskiveiðum útlendra
manna lí miðum vorum með nýju lagaboði, eins og Iarlð er fram
á í tveimur bænarskránum, hvort sem svo heldur ætti að einskorða
þær við staðinn, með því a~ bægja útlendum fisldmönnum sem leingst
fni landinu, eins og fari~ er fram :í í bænarskránni fd Snæfellsnes-
sýslu, eða þá heldur vi~ tímann, eins og menn hara stúngið upp á
í Austur-Skaptafellssýslu, með því að leyfa ei útlendum mönnum, að
veiða á flskimlðum vorum fyr en eptir 12. maí, Sá er nú almennt
siður meðal þjóðanna, að hvert land eignar ser ei hafið fyrir utan,
leingra en í hæsta lagi vilm sjóar undan landi, nema serstakir samn-
íngar se gjörðir, er annað ákveði. Lög, er korningur vor í samein-
íngu með alþíngi vildi setja af eigin rammleik, mundi því í þessu
máli eingan veginn verða einhlít, og stjórnin yrði því eins fyrir því
að reyna að koma ser saman um m.ilið við hinar útlendu þjóðir,
einkum Frakka, er sækja á fiskimið vor. En auk þess, að ver eing-
an veginn þykjumst hafa neina vissu fyrir því, að stjórn vor muni
vera svo fús á, að fara nú að reyna til a~ koma. ;Í nýjum samn-
íngi um þetta mnl við hina frakknesku þjó~, þ:i efurnst ver og
miklu fremur stórlega um, að henni mundi verða nokkuð ágeingt,

. þó hún leti leiðast til, og ver getum því alls ekki seð nokkra
ástæðu til, að niða þínginu nú til, að fara því á flot við stjórn-
ina, sem vðr helzt þykjurnst sj,í fyrir að árángurinn muni verða
minni en einginn af. Hitt er annað, sem líka er teklð fram í
bænarskránni úr Snæfellsnessýslu, og sömuleiðis kvartað yfir í
bænarskránum úr Ísafjarðar-, Barðastrandar- og Múlasýslum. að því
verði nákvæmur gaumur gefinn, að útlendir fiskimenn spilli ei veíb-
arfærum íslenskra báta; Því á slíku á hver þjóð sj;ílfsag~a heimt-
íngu með fullum lagaréttí, og eins og ver erum sannfærðir UIII, að
hinir útlendu menn með eingu móti vilja spilla nokkru fyrir Íslend-
íngum af ásettn ráði, eins efumst ver ei heldur um, að á þessu muni
verba hægt að f,i alla þ.í réttíngu, sem nauðsynlegt er. Þykir oss
það því og vel til fallið, a'ð þíllgið í alítsskjall sínu til konúngs um
þetta mál taki einmitt þetta atriði fram ásamt ÖOfUJll, sem nú skal
betur tala um.

Alþíngi beiddi þess 1857, að n.íkvæmt eptirlit yrði haft á þvf,
a'ð útlendir menn fiski ekki nær ströndum Íslands, en lög og samn-
íngar leyfa, og stjórnin hefir {auglýsíngu 27. maí 1859 lofað, a'ð
gjöra þær ráðstafanir í þessu efni, sem bezt henta. þó að ver rui,
eins og á'ðnr er sagt, séum sannfærðir um, að árringurtnn af ráð-
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stofunum stjórnarinnar aldrei geti orðið sri, sem farið er fram á í
:í~urnefndllll1 bænarskr.ím, þar sem allt verður a~ vera komið undir
þv], hvort menn koma ser saman um lögin og samningana, þ,í þykir
oss þó sjálfdagt, að alþíngi verði a~ láta konúngl vorum í ljósi gleði
sína yfir þeirri hinni göðu undirtekt, sem stjórnin hefir veitt málinu,
og einkum því, a~ hún þegar hefir gjört nokkrar r.iðstafanir til a\)
rába sem bezt úr því, með því a~ senda herskip hínguð til landsins,
er eptirlit skuli hafa mco því af hennar hendi, a~ hinir útlendu fiski-
menn gjöri ei landsmönnum óskunda eða spilli velburfærum þeirra;
þd þetta er óefi\~ bæði nauðsynlegt og líka vel tilfalllð, þar sem
við því má búast, a~ hinir útlendu menn einnig muni hafa betur
gætur á ser, ef þeir vita, a~ þei III er líka gefið auga af Íslands h.ilfu,
og fyrir hinu þarf ei a~ gjöra do, að þeir með ofbeldi og níng-
sleitni muni reyna til að halda fram óretíu máli. En hversu vænt
sem oss því nú þykir um þessa r.íðstöfun stjórnarinnar, þrí getum vér
þó ei sagt, a~ ver álitum hana nægilega til þess, að koma öllu fiski-
velðamállnu undir Íslandi í það horf, sem ver mundum kalla æskilegast
og landsmönnum hollast, og skulum "er því víðvíkjandl þessu leyfa
OSd a~ benda hinu hefðraða þíngi á nokkur aðalatriðl, sem ver rilít-
111ll"el tilfallíð a~ það einkum hefði tillit til í bænarskra sinni til
komings um þetta mál.

þao er sannfæríng vor, ao sjorinn æfinlega, þegar hann er
fyllilega notaður, megi verba hin mesta auðlegðaruppspretta fyrir
Í8land, og er það því a~ vísu sárt a~ vita, að mestur hluti þessarar
auðlegðar lendi nú hj,í ritlendum mönnum, en ei Íslendínguru, sem þó
sýnist ætti ao vera bezt settir til a~ nota ser hana. Eptir því sem
ver frekast vitum, þá nuí nú óhætt telja svo, að ~íári hverju liggi
her um bil 350 útlend fiskiskip á miðum vorum, og ef menn nú
telja, sem rettast kvað vera, a~ hvert atli a~ meðaltali 40 þúsund-
ir fiska ,i ári, þá verður það eptir því her um bil 140, 000 skipp.,
eður að minnsta kosti allt a~ 3 millióna dala vírbi, sem segja má að
útlendir menn á ári hverju flytji burt af ruiðum vorum; og er þetta
eigi líti~ fe, sem auðsjuanlega mætti verða auðlegð landa vors til
hinnar mestu eflíngar, ef megin þess, sem eðlilegast væri, rynni í
sjó\) Íslendinga sjálfra. En um hvað er að tala, meðan menn geta
ekki sjálfir borið sig eptir björginní á haganlegaetan h.ítt ? Ver
vitum reyndar, að hin frakkneska stjórn lÍ marga vegu hlynnir a\)
fiskiveiðum þegna. sinna her við land, bæbi með ákveðnum verðlaun-
nm fyrir hvert skip, og eins líka með því, að leggja svo háan toll

562



á aðfíutníng fiskjarins í útlendum skipum, að öll fískíverzlun lí Frakk-

landi að eins verður að lenda íhöndum hinna frakknesleu flskíveiða-
felaga ; og ver óskum þess því einnig, a~ stjórn vor láti ser það ei úr
minni fallast, að sty~ja einnig á þann hátt a~ því, a~ flsklveiðar
Íslendínga megi etlast sem mest, og ftskíverzlun vor verbí sem arð-

sörnust, að hún ánuílgi það aptur og aptur vi~ hina frakknesku
stjórn, hve nær sem hún ser ser fært, að nema af þann ójafna~ar-
toll á fiskinum á Frakklandi, er eingir í rauninni hafa hag á nema
einstök elnokunarfðlög. En ver getum þó eigi annað seð, en að
aðalatriðlð í öllu málinu se þó einkum það, og að með því móti
fáist einnig hin bezta "lim á móti þVÍ, a~ ritlendir menn se ekki
allt af taldir að spilla fyrir oss á fiskimlðum sjálfra vor, ef öll stund
yrði lög~ á það, að Íslendingar sjálfir gæti farið a~ sækja sjóinn
með meira afli og notað fiskimiðin á annan hátt, en menn her
á landi nú hafa gj1irt í margar aldir; og finnst oss líka svo, sem
að stjórnin mætti einnig hjá oss eiga góðan þátt í, a~ þetta mætti
takast. Menn róa her á landi enn, sem alkunnugt er, til fiskjar a'ð
mestu leyti að ein" á opnum bátum eða skipum, en þó eru nú allir
orðnir samdóma um, a~ sú aðferð, sem útlendir menn hafa, að veiða
fiskinn á haffærum þiljuskipum, se bæði miklu arðsamari og að öllu
samtöldu kostnaðarrnlnni, og þykir oss vænt, ab stjórnin hefir nú
einnig viðnrkennt, hve nauðsynlegt það væri fyrir Íslendinga a~ taka

nú almennt þessa aMerð upp, þar sem hún Í vor hefir hvatt menn
í Gullbríngusýslu til, a'ð leggja saman í þiljuskip sín á meðal, og
heitið styrk sínum til, ef slíkur felagsskapur kæmist lÍ. En
raunin hefir því miður sú á orðið híngað til, að þó menn hafi
felngíð ser þiljuskip, þá hefir opt, þegar til hefir komið , eigi
að eins vantað íslenzka stýrimenn, til a'ð "eru fyrir þeim, heldur og
einnig Íslenzka sjómenn, er vanir se að vera á haffærum þiljuskip-
um, svo að margar gó<lar tilraunir hafa orðið að eingu sökum þessa
vandræbís. Sýnist því svo, sem her se í byrjuninni einkum um
eitt að gjöra, en það er, a'ð skapa duglega íslenzka sjóllða, er síðan
megi skipa þiljubatana, og efumst ver því eigi um, að stjórnin
einnig muni vilja hlynna að þessu á bezta hátt, og skulum ver þá
enn reyna a~ benda á, hvernig ver helzt ímyndum oss a'ð þetta
megi verða,

þess er fari~ á leit í sumum bænarskránum, og stjórnin hefir
einnig, sem á~ur er umgetíð, sýnt vilja sinn á því, að hafa nánara
eptirlit á hinum útlendu fiskimönnum Yi'ð Ísland, en hín~a~ til, með
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því :1ð senda hingað herskip lí ári hverju; og er það líka sjálfsagt,
að einhverja slíka lögreglustjdm á sjri þarf ml því fremur við strend-
ur vorar, sem fleiri ritlendum þjóðum nú einnig er leyft að sækja
híngað til verzlunar. En oss virðist mí líka svo, sem her se þá ei
svo óhægt að sameina tvennt í eitt, sem nauðsynlegt er, það nefni-
lega, að halda reglur "ið strendur landsins, og eins hitt, sem eigi er
minna riríðandi, ao skapa íslenzka ~jómenn og stýrimenn ri þiljuskipln,
ef stjórnin, í stað þess, a'ð senda híngað me'/l ærnum tilkostnaði albúið
danskt herskip Hm nokkra sumarrnrinuðl, vildi ao eins láta útbúa 4
sm.iskútur (Kuttere}, er I:l'gi "ið ri Í~lanrli bæði sumar og vetur, og
mætti þá ein ar þeim vel vera regluleg herskúta. þao er auðvitað,

að í upphafi yrði ao eins danskir menn ao vera á skutum þessum, en
tilgángurinn ætti þó a\') vera s.i, a\') þær smátt og smátt yrði skipaðar
af eintómum Íslendingum, er á þann hátt "endist við reglulega sj6-
mennsku á hafskipum, og vildum "er því stinga npp :í því, að það yrði
leitt í lög, svo þessu mætti verða framgeingt, að svo og svo margra
sjómanna ritboð mætti lÍ ári hverju hafa hill' í landi, til þess að skipa
þessar slnitur, og skyldi þoí hver vera skyldur að vera á þeim 3 ár
í samfellu, Með þessu móti mætti bæöl hafa nógar gætur lÍ útlend-

HIn fiskimönnum og öðrum her undir landi, og eins líka skapa það
sjólio, sem oss mundi nægja í fyrstu, svo að gagni\') aubsj.íaulega
mætti verða miklu meira fyrir Í~land og allt rík] komings vors, en
kostnaðurinn ao líkindum varla meiri, heldur en þá að eins eitt
stærra herskip verði sent hinga~ um litla stund á hverju sumri; en
þao finnst oss naubsynlegt, ao skritnrnar se her bæði sumar og ,'et-
ur, svo að þær se strax til taks lÍ vorin , og mætti það þá vera
starfi foríngjanna ;í vetrum, að kenna efnilegnm mönnum siglinga-
fræði, er reyna vildi að verða stýrimenn :í þiljusklpum.

Af þessum ástæðum, sem ver nÍL höfum talið, viljum vér því
r:í'ða þinginu til, að biðja kenring vorn um :

1. Al) hann framvegis mildilegast vilji gef(l fiskiveiðamálinu
undir Íslandi serlegan gaum.

2. Að hann meðal annars feli stjórn sinni á hendur, hve
nær sem honum 'þykir 'það tiltækilegast, að [ara licSS á
(lot við hina fraklmesltu stjórn, að ójafnaðartollu1'inn á
fiskinum á Frakklandi verði af numinn hið allra-fyrsta.

3. Að hann vilji skipa svo f!frú', ar) 4 emáslnuur (l{ ut tel' e),
og þó ein að minnsta kosti r'egluleg herekúta, .~kuli fram-
vegis liggja her við land bæði sumar og 1)etU1', til að hafa
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aðgætur á aðgjörðurn útlendra fiskimanna, og halda uppi
lVgreglu utan urn landið.

4. Að hann vilji láta leiða það í lög, að útboð verði [ram-
vegis gjört á hverju ári af íslenzkum sjómönnum, til þess
að skipa hinar fyrnefndu skútur, urn 3 ár hver.

5. Að tala þessara manna verði síðar ákveðin rneð lÖgWll.
Reykjavík, 2:3. júlí 185\).

Petur Péturseon, Páll Melsteð, Jón Hjaltalín. Stefán Eiríhsson.
formabur. sk rifarí. Gísli Brynjúlfsson,

framallgumaður" .

Gísli Brynjúlfsson: Eg ætla mer þá ei ao vera aa eyða mörg-
um orðum fyrir fram, til að verja þetta mál, því eg vona allir víður-
kenni, að það er mikilvægt í sjálfu ser. Mer hefir æfinlega Iuudizt,
þegar eg hugsa um hag Íslands, aa það se einkum þrjú mál, sem
oss se mest undir kornið ao fái sem bezt tlrslit, því þau eru eins
og undirstaðan undir öllu; það er a'O segja, ilO sjóaruflínn, lundbúri-
aðurinn og verzlunín mætti kornast í þa'O horf, sem landinu getur
orðið arðsamast og hagfelldast. Her ræðir nú að eins um sjóarafl-
ann, og verð eg þ,i að segja, ao 055 nefndarmönnum fannst það vera
aðalatriðið í Því máli, el' oss var feingið til meðferðar, að alþíngi
gjörði sitt til, að hann nucttí verða laudsiuönnum :3YO arðsamur. sem
bezt nuí verða. Ver erum sannfærðir um, aCl það lllundi leiða til
lítils, þó menn HlÍ færi il'O biðja stjórn vora að bægja útlendum fiski-
mönnum eins Língt frá landinu, og fariO "ar fram ii í sumum bæn-
arsknínurn, ÞYÍ hún ræður ei ein þjéðarréttínum ; og get eg enn fært
það til dæmis, ao víð Nýfundnaland, sem Einglendíngar eiga, hafa

Ameríkumenn þó haft leyfi til að fiska jafnnærri landinu og Ný-
fundnalandsmenn sjálfir á tilteknum stl/CUIII, og þess utan líka þurrka
fisk sinn í landi þar, en alstaðar við strendur þess í minni fjarska
en viku sjóar undan landi, og vita þó allir, hversu miklu hægra
Einglendíngum mundi Hra :10 hafa eitthvað annað fra III, ef það væri
álitio hæfilegt, heldur en vorri stjórn, þar sem Eingland, sem alkunn-
ugt er, leingi og með fullum rétti hefir talið ser það helzt til gildis,
ao ráða mestu meðal þjóðanua um lög og lof ,1 hafinu. Ver gatum
því ei seo neitt unnuö úrræði her, en ao Ísleudíngar sjálfir yrði a()

bera sig að nota sjóinn á sama hátt og hinir útlendu menn, er fisiia
hth undir landi; og þar sem oss cinnig er þall kunnugt, all öll vand-
kvæði á því, ao svo megi verða, einkum rísa af því, 11'0 oss vantar
sjómenn, er vanir se all vera á hafskípum cta þiljubatuin, þ'l fannst
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05S ekkert eðlilegra, en a'b þíngi'b vekti athygli stjórnarinnar á þessu
máli, eins og farið er fram ii í nefndar.ilitínu. Ver vitum það, að
í fornöld sóttu Íslendíngar sjó miklu betur en nú, og stóðu þá
um lángan tíma flestum öðrum þjéðum framar í þessu tilliti, svo
a'b sjóferðir þeirra þá eru nú víðfrægar orðnar; síðan hefir landið þó

ei breytzt, a'b minnsta kosti ei í þessu tilliti, og apturför vor í sjó-
mennsku, sem svo mörgu öðru, verður því a'b koma af einhverri
annari rístæðu. Eg er .sannfær'bur um, að það er ab eins laginu og
aðferðinni, sem menn nú hafa, a'b kenna, og öllum sjóanítbúna'ðin-
um, að oss tekst nú miklu ver en ií'bur, því því verður ei neitað,
a'ð þetta allt er nú hjá oss orðið mjög svo lí relt, og eins og öll
stórskipin eru horfin oss, eins erum ver nú og orbnír óvanir öll-
um reglulegum hafsíglíngum ; en eg efast því ei heldur um, að allt
þetta megi vel lagast, ef aðferðin og ahöldín a'ð eins eru bætt, því
það er trú mín, að her á Íslandi megi þií, ef allt fer með feldi,
aptur verða eins miklir sjómenn Í öllu tilliti, og þeir á'bur voru, og
það þykir mer eðlilegast. En til þess að koma einhverju til leiðar
í þessa átt, sá nefndin eingin önnur úrræði, en þau, sem stringíð er
upp á í álítsskjnllnu, þVÍ þó ver ei efumst um, að stjórn vor muni
fúslega vilja gjöra allt, sem á hennar valdi er, til þess, a'b koma Ís-
landi upp, og þá ei sízt hvað sjómennsku og flsklveíðum víðvfkur á

þílsklpum, sem hún sj;ilf hefir viðurkennt að væri svo nauðsynlegt,
þ,l þótti oss þó ei annað hlýða, en a'b það einnig sæist, að Íslend-
íngar sjálfir væri líka fúsir ab leggja eitthvað í sölurnar til þessa.

A'b svo mæltu fel eg nú þá rnalíð á hendur þínginu, og vona

það gjöri gó'b afdrif þess; en einkum þætti oss þó gott, að heyra
álit þeirra manna her innanþíngs, er annaðhvort þekkja vel til sjóar
og íisklveíða, eða ern sjálfir góðir sjósóknarar.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að lýsa þVÍ, að mer fellur nefndar-
álitið yfir höfuð vel í geð, bæði hvað uppastúnguatriðln snertir og
anda álitsskjalsins yfir höfuð. Eg get eigi annað se'ð, en að uppá-
stúngurnar se a'ð mestu vel hugsaðar, og væri þær settar í verk
upp á haganlegan máta, held eg þær gæti orðíð landinu til góðs.
þó er þetta einúngis mín persónulega meiníng, hvar á mót eg ekk-
ert get sagt um, hvernig stjórnin muni líta á þetta mál. Eg skal
biðja nefndina, a'b upplýsa mig um, hvort þær skútur, sem tilgreind-
ar eru í 3. atriði, eigi allar að vera vopnbúnar eða ekki, þVÍ se það
ekki melníngln, að þær skuli vera það allar, fæ eg ekki l:ie'b, hvernig
þær geti haldið lögreglugæzlu í kríng um landið.
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.Jón Hjaltalín : Víðvfkjandl spumínguhlns hæstvirta konúno««
fulltrúa vil eg leyfa mér að geta þess, a~ nefndina greindi Í fyrstu
á um það, hvernig haga skyldi þessum skutum, hvort þær skyldi
allar vera herskip, eður hve margar. Kom hún ser loks nlbur á
þVÍ, nð það skyldi vera þær smáu herskútur, sem kall a \'iar ern
"Krydserea. Eru það algeing skip, bæðí í Danmörku og öllum lönd-
um; erll það litlar skútu r, fr,l 20 - 40 lesta stórar, eins og jagtil',
eða þó fremur sem "Kuttere((j vopnabar eru þær, og vopnað f6lk á
þeim; eru slíkar skútnr kallaðar "Toldkrydscre((. Í fyrstunni leizt
nefndinni, að til taka 4 þess konar skritnr, en síðar þótti henni betra,
að hafa eina þeirra reglulega herskútu, "Krigshuttel'''; ern þær vana-
lega her um bil helmíngi stærri, hafa hehníngi fleira lið, helmíngi
fleiri fallbyssur, vanalega 4, hinar 2, hafa betri vopn, og eru yfir
höfuð í meira áliti. Skipstjórinn á þeim er einhver af heldri sj6-
Ilbsforfngjum ; en það er ekki ;Í hinum.

Á hvorumtveggja skútunum eru víðhafðar heræffugar, en þó
meiri á herskúrunum. Eg fellst og síðar á, a'b ein skútan væri IÍr
hersklpastól Dana, en þó að hún væri ein ar hinum minnstu; en hin-
ar væri með svo sem 2 fallbyssulll ; áleit nefndin það nóg, þegar
þær sigla undir konúnglegu herflaggi, svo a'b skip, sem í grennd eru,
"ita af því, að það er ei fært a'b keppa vio þær, þó þau hafi fleira
llð, sem opt kaun ali vera, einkum ,í flsklsklpum. Geta þær í því
tilliti gjiirt mikið gagn, því hin önnur skip þora þá ei annað en að
hlýða eður fara löglega fram. Skútur þessar hafa opt orði'b að mi;
eg' vil tilnefna í síðasta stríðlnu, þá tóku þær eigi allfá kaupför ó-
vinanna. Nefndin áleit hentugast að skipta þeim þannig, a'b ein væri
í Faxatlóa, ein á Breíðaflrðí ; ein fyrir Norðurlandl, og ein á Aust-
fjör'bum; og skyldi þær standa undir stjórn og umsjón amtmannanna ;
gæti þær þá verið eins og "Kystpolitia, og haft gætur á útlendum
kaupförnm, fískískúturn, o. fl. Hve margir skyldi verða teknir af Ís-
lendíngum á þær, víldl nefndin ekki ákveða, heldur geyma það, þáng-
að til frumvarp frá hendi stjórnarinnar yrði lagt fyrir næsta þíng í
þessu máli.

Konúngs(ulltrúi: Eptir þeirri skýrslu, sem hinn háttvírt! 6.
konúngkjörni þingmaður nú gaf áhrærandi atriði þab, el' eg hafbi
óskað upplýsingar um, verð eg að lýsa því yfir, a'b eg fyrir mitt
leyti er í þeim verulegustu atrlðum samddma nefndar álitinu.

Þórður Jónassen: Eg skal líka taka undir það, a'b nefndar-
Miti'ð í þessu máli se Í alla staðí \'CI af hendi leyst, og eg er líka

••
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;Í því, ab þetta I11<H se umvarðandí fyrir Ísland, en hvort því vero-
ur korníð í það horf, sem nefndin ætlast til, þar um geta verið
deildar meiníngar. þa'ð verulegasta atriði í málinu er það, að ójafn-
aðartollurinn á fiskinum feingist afnuminn, en það lítur svo út, sem
þetta se vandkvaðum bundíb, a'ð minnsta kosti fór embættismanna-
nefndin, sem her var sett 1838, þessu .i flot víð stj6rnina, en eg
veit ekki til þess, að út af þVÍ se neitt enn þá komið, en þó get-
ur það, ef til vill, lagazt, og þ;í kalla eg það feíngið, sem í þessu
máli varðar mestu.

Skoðun Íslendinga á fískivelðum útlendra her við land hefir að

öliru leyti verið breytileg; fyrrum var kvartað yfir því, að þeir, með
þVÍ a'O halda sig leingra út fní Iandí a ritrniðum, drægi flskinn þung-
a'O frá innmiðunum með niðurburði. Nú er kvartað yfi þVÍ þeir
fiski of nærri landinu, og taki fiskinn Iní Íslendíngum. N1Í sýnist
mer, þegar skúturnar, sem beðið er um af nefndinni, væri komnar,
nmndí gamla umkvörtunín aptur koma upp, þVÍ skútum þessum mun

ætlað, að bægja útlendu fisklsklpunum frá og til útmibanna, þVÍ ekki
mun þeim eiginlega ætlað, a'ð vernda landsmenn her fyrir óskunda
af hendi útlendu flskimannanna, þar sem Frakkar, og þeir fiska her
við landið einna mest, hafa her skip árlega, til að halda vöro á slíku;
eg se því eldri, a'ð mikið gagn muni geta orðið að þeim skutum, sem
beðið er um, en ali vísu mikinn kostnað hins vegar því samfara.
þa'ð er hvorttveggja , a'ð útlendir fiskimenn ao því leyti mer er
kunnugt, mí mun ekki þurfa a'ð halda sig leingra fr.t landi, en viku
sjávar frá tituesjum, enda mundi verða bágt ali halda vörð á þessu
kríng um allt land, enda þó skipin væri miklu fleiri en 4. Um
hinar nefndarinnar uppastungur skal eg ekki tala a'ð svo komnu.

Kontíngsfulltrtíi: þa'ð er þó eptir minni meiníngu einmitt 2.
uppáaninguatriðíð, sem hinn luittvírtl konúngkjörní þfugmaður, er nú

settist, mælti fram með, sem hættast er vi~ að ekki f;íi fraing.íng.
Hinn frakkneskí keísarí er að vísu mjög unnandi frjálsum grund-
vallarreglum í verzlunarefnum, og þVÍ hefir hann leitazt víb, að
koma verzlunínní í ýmsum greinum í frjálsara horf en mí er; en
hversu voldugur og framkvæmdarsamur sem hann er, hefir honum
þó ekki tekizt að koma fram sinni skoðun f þessu efni vegna mót-
spyrnu þeirra manna, sem þar eiga hlut at máli. Eg hefi því eigi
mikla von nm, a~ það takist, að fá afnuminn ójafuaðartollinn á
fiskinum í Frakklandi, því kaupmannafillög þau, er þar eiga hlut ab
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máli, munu setja sig ;Í móti því, Samt vil eg eingan veginn ráða

ffli þVÍ, að þíngtð aðhyllist þessa uppustungu nefndarinnar.
Arnljótur Ólafsson: Eg játa það, að nefndaralltið se vel sam-

ið, og vil eg vera því samdóma, að svo miklu leyti sem eg get.
Eg ætla samt 1\'0 leyfa mer að gjöra nokkrar athugasemdir víð uppá-
stúngnr nefndarinnar. Hvað þá snertir 1. atriðið, þá finnst mer það
vera þýðíngarlaust, svo eg er hvorki með því ne móti. Um 2. atríð-

i'O vil eg geta hins sama, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi og
1. konúngkjörni þingmaður, að eg álít, að ekki se vert að biðja um
það, sem að öllum líkindum fæst ekki, þVÍ svo er mal með vexti,
að þegar ein þjó'O fær betri kjör, þá fá hinar það líka. þa'O yrði

þannig sama, að biðja nm þetta fyrir Ísland, eins og að biðja fyrir
öll lönd, því eptir samníngum milli ríkja er það vanaleg grein eða
klásúla, að þegar eitt vinaland fær betri kjör, þá skuli hin öll líka
fá þau; þfnglð ætti því ekki að sýna sig svo ófrótt nm þjóðarétt, að
fara að biðja um slíkt; árángurinn yrðl einúngis, að rituð yrði nokk-
ur bréf :i frakknesku í Kaupmannahöfn, og send til frakknesku stjórn-
arinnar til að fá afsvar. Mer þykir það líka allundarlegt, að ætla ser

4
að reyna, að bægja Fröklmm frá ser, en biðja þá þó um leið um
þóknun og Ívilnanir; það kynni þó að verða til þess, að Frakkar
gjörði gys að þVÍ, sem einhverju öðru, og hætt er víð þYÍ, a'b Frakk-

ar tæki það óstinnt upp. Þriðja atrlðlð finnst mer bæbl merkileg-
ast og bezt, og er eg því að mestu leyti samdóma. þó vil eg stínga
upp á, að breyta þVÍ, þar sem stendur ,)sumar og oetur", og setja:
,,(rá vori til hausts", eður þann tímann, sem Frakkar eru her. Eg
vil því áskilja mer breytíngaratkvæðí síðar meir á þessa leið ; eins
veit eg ekki, hvort orðið "aðgætur" í uppaeníngunní er gamalt eða
nýtt; þó ætla eg ekki að taka mer um það breytíngaratkvæðí a'b

sinni. En nú kemur hnúturinn í nefndarálitinu, nefnilega 4. og 5.
atriðin. Nefndin alítur nauðsynlegt að koma her upp þiljuskipum;
er eg og ii þVÍ, að það væri gott og æskilegt, en um leið vil eg þó
benda til þess, að eg álít ekki svo auðhluupið a'O þVÍ, en þeir af
þíngmönnum, sem her eru, og eru vanir sjómenn, geta víst gefið
betri upplysmgar í því efni. Eg vil líka geta þess, að bæði í Nor-
egi, Orkneyjum og Hjaltlandi ern almennt brúkaðir opnir bátar,
eins og her er nú; það er annað, þó þeir eigi fáein þíljuskíp, sem
þeir senda til Spítsbergen á hvala- og sela-veiðar. Mer þykir held-
ur ekki ástæða til, að þíngtð biðji um útboð úngra manna héðan,
eins og r<Íð til að læra sjómennsku víð sjémannaskdla, sem standa
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skuli á 4 fótum, þ. e. á þessum 4 ekritum, því eg vil halda, að
þeir læri ekki svo mlkíð á því, að það geti gefi'ð neinn mikinn á-
vöxt, þó þeir óneitanlega hljóti að læra nokkuð. Eg viI einnig leyfa
mer a'ð biðja hina heiðruðu nefnd, að upplýsa mig á því, hvort hún
ætlaðist til, að nú yrðl sent frumvarp til stjórnarinnar, og lagaboð
um þetta kæmi frá konúngi nú þegar, því ef það er hennar mein-
ing, þá "ero eg ao vera þVÍ öldúngís mótfallinn, og eg get ekki
dulizt þess, að eg er hræddur um, að svo se, þVÍ mer sýnist 5. at-
riðíð benda til þess, þar sem sagt er, að tölu þessara útboðsmanna
skuli síðar ákveða með lögum, en ekki tilteklð um útboðið sjálft,
og þyklr mer það sannarlega merkilegt. En eg vil ekki fara leingra
út Í það nú, heldur ætla eg að bíða svars frá nefndinni.

Framsögumaður : Eg skal nri nokkuð reyna að svara þeim
mótbárum, sem korníð hafa móti uppástringum nefndarinnar, og verð
eg þá fyrst að segja með tilliti til þess, sem hinn háttvirti 1. kon-
úngkjörni þíngmaður sagði, að eg skil ei, til hvers hann eiginlega
var a'ð segja það, nema ef það hefðí verið í þeim tilgángi, no eyða
öllu nuilinu. Hann kvaðst í sjálfu ser vera rínægður með nefndar-
álitið, en halda þó, að ao eins önnur uppástringan væri hafandi; og
bætti hann því þó við, a\')hann vissi af eigin reynslu, að hún mundi
varla hafa frumgung, en allar hinar uppástúngurnar, sem nefndin
hafði gjört mest úr, áleit hann með öllu gagnslausar og éhafundl.
Eg heit þó, a'ð það hefði verið nógu skýrt tekið fram í nefndarálit-
inu, að ver hefðum litla von um, að nokkur arringur mundi SYO

bráðlega sjást af 2. upp astúngunnl, en ver álitum oss þó skylt, a'ð
hreífa þessu "ia stjórnina, af því málið í sjálfu ser er svo mikils-
"ert; og þykir mer það þá nokkuð skrítið að taka einmitt þetta eina
atriði að ser, sem minnst er von um aa hafi nokkurn framgáng, en
g.ínga alveg fram hjá hinum, sem miklu meiri rístæða er til aa
halda að einhver lírángur sj;Íi~t af.

Hinn háttvírtl .þíngmaður Borgfirðinga heit, að allur árángur-
inn af 2. upp.ístringunnl yrbl aa eins sá, a'ð nokkur bréf yrði skrif-
no Ii frakknesleu i Kaupmannahöfn. Nú, þetta kann nú vel aa vera
satt í fyrstu, en eg se þá eingan skaða í því, þVÍ allir sarnníngur
meðal þjöða byrja þó upphaflega með bréfaskríptum (Arnljótur
Ólafsson: Grímur Thomsen skrifar). Nú, það er annað min, ef hinn
háttvirti þingmaður þykist hafa einhverja ástæðu til þess, að unna
ei einhverjum einstökum manni aa skrifa frakknesk brðf um þetta.
mál, en eg hefi ekki fundið nokkra. slíka, og þess konar ástæður
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koma þá a~ minnsta kosti ekki þínginu við. Þíngmabur Borgfírð-
ínga sagðl enn, að þíngíð sýndi of mikinn ófró~leik með því, a~ biðja
stjórn vora a~ semja vlð Frakka um mál, sem kæmi mörgum öðr-
um þjóðum við, og væri byggt á verzlunarsamníngum Frakklands
við önnur lönd, en hann játa'ði þó um leið, að það væri satt, sem
nefndin hefðl sagt um múm, og get eg þlí ei seo nokkurn ófréð-
leik í því, að biðja um breytíngu á því, sem menn einmitt með
slíkri beiðnl sýna a~ menn vita hvernig er; og hefði því þingmað-
urinn heldur eigi þurft að vera að sýna þínginu fréðlelk sinn með því,
a~ segja því, að hann þekkti verzlunarsáttmála Frakka vlð aðrar
þjóðir, því þetta vit hans kemur her að eingu haldi. Hann sagði
og, að það væri hlægilegt fyrir Íslendínga, að vera að biðja Frakka
um ívilnun við sig, um leið og "i~ annars vildum reyna að bægja
þeim frá landinu; en þetta er alveg ránghermt, því ,'er höfum aldrei
vlljab fara fram á, að bægja Frökkurn frá landinu, eður á nokkurn
hátt að sýna oss þeim évlnveltta, heldur höfum ver álitið, einmitt
af því allt annað væri alveg ómögulegt, að hlð einasta, sem um
væri hugsandi, væri það, a~ Íslendíngar sjrílfir færi þá líka að nota
fiskimiðin undir landinu á Sama hátt og hinir útlendu menn. Held-
ur ekki átti það nokkurstaðar við, sem þíngmaðurinn sagðí með til-
liti til hinna opnu báta, því hverjum hefir nokkurn tíma dottið í
hug, ao vilja leggja þá níður, þó menn líka vilji reyua að koma
upp þilskipum ? Og a'ð Skotar og Einglendíngar einnig fiskuðu á
opnum bátum við land, þurfti hann ei heldur að fræða oss um, því
það sáum við báðir jafnvel á ferðinni híngað til Íslands í sumar ;
en man hann þá ei, a~ víð sáum líka ensk og skozk þílsklp á fiski-
velburu lángt undan landi, og sumstabar í landsýn vlð Jótland og

Noreg.
Víðvfkjandí þ,'í, sem hinn Iuittvlrt! fyrsti konringkjörnl þíng-

maður sagði um kostnaðinn, ef 3. upp-istringu nefndarinnar yrðí
framgeingt, þ,i ímyndaði nefndin ser þó, a~ hann mundi varla verða
miklu meiri fyrir 4 slíkar smáskútur, sem hún hefir haft tillit til,
heldur en fyrir eitt stórt herskip, en nytsernln af þeim þó miklu meiri;
það er reyndar satt, sem hann sagði, að hin frakknesku flsklvelba-
feWg bera sjálf a'ð nokkru leyti kostnaðinn fyrir hin frakknesku her-
skip, er her liggja vlð land á ári hverju, en þó veit eg, að stjórn-
in sj:ílf tekur líka töluverðan þátt í þessum kosmaðl, auk þess að

hú~ leggur skipin til; og þó það se nú víst, að "ið höfum eingin
slík mög, til að kosta skip fyrir okkur, þá getum við þó í þess
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stað boðið að leggja fram mennina á skipin, eins og nefndin hefi I'

stímgio upp <Í. Mer þykir því og vænt, að þíngmabur Borgfirbínga
kvaðst- helzt mundu vero a með 3. nlðurlagsatriðínu, því eg vona þá
það komi af þVÍ, að hann se elunlg á aðaltllgnnglnum, sem er að
skapa duglega íslenzka sjólíða (Arnljótur Ólafsson: Nei). Ja, þá

velt eg ei, til hvers allt ætti að vera, því til hins nægir sú tilhögun,
sem stjórnin sjálf nú hefir ætlað að hafa með eitt herskip. En þau
finnst mer skylda vor Íslendinga, að hugsa um hitt, og til þess að
koma því til leiðar, sáum ver ekkert annað r.ið, en að bjóða fram

Illennina á skipin; og því hefi eg enn ekki heyrt neina skynsamlega
astæðu á móti útboði því, er ver höfum sniugið upp á, því það ,í
að eins a'ð koma landsmönnum sj.ílfum til nota, og er eingin tilraun
til að læða nokkurri útlendri kúgun inn í landið, Mer finnst það
þVÍ og þarflaus og elnkísverð hótfindni, að vera a'ð leita upp srmi-
smuglega agnúa, og jafnvel níngfæra, til þess að geta fundið þá, en
gefa sjálfu aðalnuilinu, sem ein ginn þó getur neitað að er mikllvægt,
næstum þVÍ eíngan gaum, og skal eg því ei "em ao svara slíkum

iiuirdúrum leingur, Um orOio "aðgætu1''', sem þingmaður Borgfirð-
ínga enn fór að leika ser <10, skal eg geta þess, a'O það er að eins
rangskrifað fyrir "gætur", sem og stendur í frumritinu, og svo a'O
endíngu svara hinum sama þíngmanni því upp ii spurníngu hans,
a'O nefndin áleit sjálfsagt, að koruiugur leti síðan leggja frumvarp
fyrir alþtngi um titboðið, ef menn fðllust nú lÍ það her. þess vegna
vildi nefndin ekki heldur til taka nokkuð um mannfjöldann fyrir
fram, en þótti gott að heyra ml fyrst melníngu þingmanna, bæði um
það atríbl og önnur.

Þðrður Jónassen: Eg skal eimingis út af þVÍ, er hinn heiðr-
aði (ramsögumaðu1' mælti, svara því, a'b eins og eg ekkl get að
því gjört, þó hann ekki skildi rett orð mín, þannig get eg heldur
ekki gjört ab þVÍ, þó hann níngfærðl þau; það er ekki rett hermt,
að eg Iegðí <í móti eða vildi ónýta malíð , með því a'b minnast á
éjafnabartollíun ; hitt sagbi eg, að mer þættl mest undir því kourlö,
ab hann Ielnglst afnuminn, en eg taldi jafnframt, ab vandkvæði muudi
á þYÍ vera, en það er allt annað, en a'ð segja, að þetta se ófáandi,
því þetta getur hvorki hann nil eg fullyrt.

Jón Hjaltalín: Eg vil leyfa mer að svara þeim m.ótbárum,
sem hinn háttvirti 1. konúngkjörni þingmaður kom fram með gegn
þessu nefndaraliti. Hann telur það of mikinn kostnað, að halda her
þessum 4 skutum, og er það gamla og vanalega viðbáran, sem menn
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mega vera farnir ao þekkja, þegar eitthvað á a~ framkvæma. En
eg vil þá heldur hngsa svo, ao ríkisdagur Dana vilji þó heldur leggja
nokkuð í sölurnar til þess, ao lögln se vernduð ; því stjórnin gefur
víst lögin í þeirri meiníngu, að hún ætlast til, a~ þeirra se gætt,
og vill víst kosta ærið til, a'O þau se ei yfirtro'ðin. þar sem hann
sagbl, a'O kvartanir undan Frökkum ætti ser mí varla stall, þá Hit
eg þó, a'O hann, ef hann hugsar sig um, man það eins og margir af
oss, að það er ekki leíngra en 14 dagar síðan, a'Over heyrðum lesn-
ar upp umkvartan ir yfir þeim rir öllum ~örntunum , a~ þeir væri of
nærri landi, færi í land, tæki fisk fd mönnum, dræpi fe, fugla, o.
fl., tæki npp net og veiðarfæri,- og sýndi alls konar r.ínsh.ítt. Svona
umkvartanír má þingið ei leiða hjá ser, og er nær, að ræða um þær,
heldur en berja Danastjórn vegna kostnaðarins, því þetta þíng er þó
ekki "Finantsminisier" Danakonungs. þar sem hinn sami korning-
kjörní þíngmaður telur vankvæði á, a'O 2. atriði í upp;í~t1íngu nefnd-
arinnar, þ:i telnr hinn lutttvlrti þfngmaðnr Borgfir'Oínga það víst, að
því verði synjað. Hvaðan kemur honum sú vissa ? Hvernig veit
hann það, hvað þjóðirnar kunna eða vilja semja um? Eg fyrir mitt
leyti held, að frakkneska ~tjórnin g;íngi að þessum kostum, því Inín
kann al) sj.i, a~ henni se þaö eins hollt. það kynni a'O koma illur
hrnitnr fyrir hana um fiskiveiðarnar her "ið land, ef kún ekki skeytti
því.' Hún hefir hreift því, ail Frakkar vilji f,í ail þurrka fisk sinn her,
og því verður ekki neitað, en Danastjórn getur fyrirboblð, a'ð flytja
fisk út í frnkkneskum skipum, og hvernig ætli þá færi? þa() gæti
orðið sleggja á frnkknesku stjórnina, til að slaka til um ójafnaðar-
tollinn. Hvað viðvíkur 4. atriðlnu, að herskritnr skuli ~j;í um lög-
reglu kríng nm landið, þá V;1f það ei melníng nefndarinnar, ail þær
skyldi reka Frakka burtu, meðan þeir ekkl gjiiri óskunda, en skrit-
urnar fara "íst eptir því, sem fyrir þær er lagt, og kann víst Dana-
stjórn a'O legg:ja þeim þal'l fyrir, sem henni þykir við eiga eptir kríng-
umsræðum. Hvað því viðvíkur, að Íslendingar mundi ei læra mikið
á akriturn þessum, þó ritboð yrbl , þ,í finnst mer það gagnstætt því,
sem talað var um í sjémannaskólam.ílluu, því það er einmitt hinn
bezti skóli, sem feingizt getur, al'l fá æf'ínguna 1 verklegu tilliti, því
það er einmitt æfíngin, sem á að gjöra menn lipra og llðuga í því,
eins og hverju öðru, og þegar þeir þá gæti 11m leið lært siglínga-
fræði, þá virðíst mer það væri hinn æskilegasti sjórnnnnaskéll, sem
feingist. og reynslan hefir ávallt sýnt, a~ æfíngin er hinn bezti skóli.
Íslendingar eru líka vel lagaðir til ao vera sjómenn, og efnilegir til
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þess; það hafa sagt mer stýrimenn, sem Íslendingar hafa verið hjá,
og þá vita menn þó, að þa'ð verður hverjum að list, sem hann leikur.
þa'ð er því að minni meiníngu hið bezta tækifæri fyrir Íelendínga að
læra sjómennsku, a() vera annað misslríð á þessum skútum, en lim
mlssirið að læra hið "theoretiska(' hj ii formanninum fyrir þeim.

Konúngsfulltrúi,' Eg verð að gjör» litla athugasemd vi() ræðu
hins heiðraða 6. konungkjörna þíngmanns. Hann sagðl nefnilega, að
ekki mætti flytja héðan frá landi fisk í frakkneskum skipum; en
þetta er eigi alls kostar rett. því allir geta, hvort heldur þeir ern
útlendir, sem tekið hafa her borgarabréf', eða innlendir kaupmenn,
flutt út fisk he()an í Irakkneskurn skipum, með því að borga hið
lögskípaða lestagjald. þar lÍ móti má ei flytja lÍ land upp, til að

verka, þann fisk, sem veiddur er II útlendum eða frakknesknm skip-
um, nema slík skip se áður þal'i, sem menn kalla "nationialiserud«.

Petur Petursson,' það gladdi mig mikil." þegar eg heyrði, að
hinum hæstvirta lwnúngsfulltrúa geðjabíst "el að nefndarálitinu í þessu
máli. þeim mótbárum, sem fram hafa komíð í því, hefir hinn háttvirti
framsögumaður svarað flestum, .og það svo ágætlega, a() eg hefi litlu
þar vlð að bæta; líka hefir annar meðnefndarmaður minn talað lÍ

móti þeim, svo eg hefi ei annað eptir, en að skýra meiníngu mína,
sem nefndarmanns. Hinn h.ittvírtl 1. komingkjörní þíngmaður sagði
það væri Blí ösamkvæmnl í bænarskrtínum um fisklveíðar ritléndra
þjóða her við land, að ,four hefði menn kvartað UIlI, a'ð þeir væri

of lángt frá landi, en nú þætti mönnum þeir of nærri; en þetta sann-
ar ekki annað en það, að menn hvorki vilja hafa þ,l nærri eða fjarri,
heldur alveg í burtu. þa'ð gat ekkl verið meiníng nefndarinnar, að
vilja bægja Frökkum í burtu, því það væri líka ómögulegt, heldur
nr það meining hennar, að þessar 4 skritur ætti að halda reglu
uppi kríng um landið, og að. með þeim gæti menn feingið hinn bezta
sjómannaskóla. Hinn háttvirti 1. konúngkjörni þíngmaðnr tók það
fram, að þessarar umsjónar þyrfti ekki við, því að hin Irakknesku
herskip, sem her eru, sæi nóglega um það, og eg veit, að hver sá,
sem þekkir yfirboðarana á þeim, hvað þeir eru mannúðlegir og vilja
halda reglu lÍ, efast ekki nm, að þeir muni gjöra það, sem í þeirra
valdi stendur til þess. En þá er að gæta llð hinni hliðinni lÍ þessu,
sem tekin var áðnr fram á alþíngi, þegar rætt var um fiskiverkunar-
málið, hvort það se samboðið tign Danastjérnar, að láta aðrar þjóðir
halda uppi reglu fyrir sig her í kríng um land; það er víst óhætt
að nefna þetta her, því komingi var á'ður ritað um það, og styggð-
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ist hann ekki ne fann sig meiddan af því. Hvað því viðvíkur, a~
hinn háttvirtl fulltrúi Borgflrðíngn áleit, að menn mundi ei læra

miktð á þessum skutum, þ:i get eg vel skilið í því, ef því breytíng-
aratkvæðl hans yrði framgeingt, a~ þær skyldi fara aptur :í haustin,
en nefndin ætlaðist til, að þær væri her bæði sumar og vetur; gæti
menn SYO lært híð verklega :í sumrin, en hið "theoretiska" :í vetrum
af yfirmanni þeirra, sem ætti að kenna stýrimannafræði. Ef að nefndar-
áliti~ feingi áheyrslll á þínginu, þá :ílít eg tilg:íngi nefndarinnar n.íð,

Um 2. atriðið verð eg ab jrítn, að eg álít það hið mest "óprak-
tista" í nefndarrilitinu, og er eg því ekki m6tfallinn hinum háttvirta
þíngmanni Borgfírðínga, að það mætti helzt missa sig; en þ6 það

se "ópraktiskt" nú sem stendur, þá er ekki 101m fyrir skotið, að það
verði ekki einhvern tíma öðruvísi. Þa~ er ekki heldur farið fram :i
það í nefndaralítínu, að stj6rnin skuli biðja strax um, að nema af

öjafnaðartolllnn, heldur þegar tími og krfngumstæður leyfa, og það
færi eptir því sambandi, sem Danakomíngur stendur í víð stjórn
Prakka, og fannst nefndinni, að þíngfb ætti ekki að leiða hjá ser,
a~ vekja athygli stjörnarinnar á því, að muna eptir að fara þYÍ :i
flot., þegar kríngnmstæðurnar leyfa, án þess að nefndin ætlaði ser að
taka það strax fram sem höfuðatriði.

Arnljótur Ólafsson: Eg þakka hinum hrittvirta 3. konung-
kjörna þíngmanni fyrir þ,í npplýsíngu, er hann hefir gefið mer um
3. atriðið. Eg vil samt halda fast við breytíngaratkvæðl mitt, a~
sett verði, "a~ sktiturnar komi II vorin um sumarmal. eða verði liríng
um landið fr:í sumarnuilum, þángað til á haustin, að Frakkar fara".
HYa~ kostnaðinum viðvíkur, þ:í vil eg geta þess, að Danir senda á
ári hverju skip, til a~ æfa sjérnannaefni, til Vestureyja. suður fyrir
suðurálfu, og víðar, þegar þeirra þarf ei til landvarnar. og þ:í ætla
eg ekki meiri kostnað, al') senda skipin híngað, til að æfa sig hh,
þegar þeirra þarf ei í Danmörku. En ef skipin ætti að vera her á
vetrum, þá mundi það verða æði-mikil') kostnaðarsamara. Eg held
líka, að her kynni al'> verða þraungt í búi í Reykjavík, ef þeir ætti
að sitja her vetrarlangt allir, einkum ef líti'ð væri um kjöt, sem eg
vona hinn háttvirti 6. konringkjörnl þingmaður tæki meira tillit til
en eg. Um 4. og 5. atriOil'> þykist eg eingar sk)~ríngar enn hafa
feíngíð hjá nefndinni. Ef það er ætlun nefndarinnar, að biðja um

lagafrumvarp, þá er rángt orðað : "leiða í lög", og í 5. atriðinu:
"síðar ákveðin". Mer sýnist þetta vera til þess, að læða inn útboði
her, og verð eg að vera því mótfallinn. Eg er líka hræddur um,
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a'b þeir, sem út verða boönír á skútur þessar, eigi að læra her-
mennsku eigi síður en sjómennsku, þegar svo er rá'b fyrir gjört, að

þeir se alvopnaðir frá hvirfli til ilja, og held eg ver höfum sfður
þörf á þeirri kennslu. En um hmítinn og sleggjuna hins háttvirta
6. konringkjörna þíngmanns, þá held eg hmiturinn se í því frilginn,
að Frakkar megi ekki hafa Unnur en íslenzk eður innlend skip til
fisklveiða innan þeirra takmarka, er lög akveba, og ein gin skip önn-
ur en innlend til fiskiveiba, ef þeir eru búsettir lli!r lÍ. landi, er seo
verður af verzlunartilsk. 13. jÍlní 1787, 1. kap. 10. gr.

Sveinn Skúlason: H vað fyrsta atriti nefndaralltsíns viðvíkur,
þá leyfi eg mer a'b geta þess, ab mer finnst það öldúngls þýðíngar-
laust. Mer sýnist. til eink is, ab biðja um, ao [Teraþessu máli gaum.
Menn "ita, hvaða þýl'língll þao hefir haft, þó al'l stjórnin segist ætla
a'b láta ser einkar-annt um m.íl, eða gefa því gaum; af slíku verður

allajafna lítill .iningur. 2. utribið finnst mer vera mjög verulegt,
ef það feingist, og þykir mer r.íðlegr, að beðíð væri um það, þS
mönnum virtist tvísýnt um að þilð fáist. Me'b 3. atriðlnu vil eg
mæla fram, og er eg :1 sama rnrili og hinn hát.tvirti framsögumlIð-
ur, a'b ef því er haldið, þ:i er víst betra, a\') 4 skip se her við land,
til að hafa gætur :í fiskiskipum og öðrum útlendum skipum, heldur
en þó eitt skip væri ; þrí nuðvítað er, ao 4 skip geta verið ti fleír-
Ulll stöðum en eitt, og haft þannig betra eptirlit á, a'b halda uppi
reglu. þar sem framsögumaðttr sagbí þab væri rinirdúrar, a'b finna
a'b mállýtum, þá verð eg að vera ii gagnstæðri skoðun ; þegar m;íli'b
er tekið til undlrbúníngsumræðn, þá eiga menn að g:ínga SYO vel
frá því sem verður, eins a'b orðfæri og öðru, 4. og 5. atriðin
vil eg láta burt falla, því hvað kennslunni viðvíkur, þ:i getur
hún víst ei orðið vel hentug handa þeim mönnum, sem ætla ab
stunda ílskíveíðar ii flskískiitum ; mer þykir líka undarlegt af hin-
nm 6. konringkjörna þíngmanni, að hann, sem mælti svo sköru-
lega með innlendri menntun, skuli nú telja hinn bezta sjornanna-
skóla, að læra á útlendum skritum af lítlendum mönnum, sem ekki
er heldur se'b að yrði kostnaðarminna eða hentugra.

Petur Petursson: Mer gleymdist ri'ban, að taka fram fáein
atrlði, Mer finnst eigi neitt óviðkunnanlegt, þó í nefndarrilitinn 3.
atriði væri ,,~ttctn um landið" í staðinn fyrir "hdn[T mn", og finnst
mer slíkt ei gjöra neitt til. þa\': hara fleiri þíngmenn talað ,i þ.í
Ieið, eins og III:l ekki væri fleiri þjóöir her vi'ð land í íisklveiðum en

Frakkar, en það er ekki svo, þó þeir se fjölmennástir. Her eru bæði
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JIollendíngar og Einglendíngar líka, en þeir senda híngað ekki her-
skip með, til að sjli um, að fiskiskipin hafi ei óreglu í frammi. Fyr-
ir fám árum kom umkvörtun iir Grímsey yfir, a~ Einglendíngar helli
gjört þar óskunda; sendu þá Einglendíngar þánga~ herskip, til a~
rannsaka það. Hjá öllum slíkum kærum yrðl nú komizt, ef nefnd-
ar;íliti~ feingi framgáng. Hvað því víðvíkur i nefndarálitinu : "að
leiða í lög", þá var meiníng nefndarinnar, a~ fá frumvarp til laga;
ef nefndin hefði meint, að bíð]a skyldi um lagaboð, þá hefði það
sjálfsagt verlð öðruvísí orðað, Mer finnst líka gott, að láta stjórn-

ina um leið sjá, a~ Íslendingar se ekki ófúsir á, að leggja nokkuð í
sölurnar til þess, að þetta gæti feingizt, mco því a~ leggja duglega
menn til á þau fiskiskip, sem stjórnin hefir ráN~ til a~ halda úti
her \'i~ landið.

Páll Sigurðsson: Mer hefir þótt það ó\'i~kunnanlegt, að þar
sem \'i~ bændurnir eigum að bera nokkuð skyn á sjómennsku, þá
skuli einginn okkar taka til máls. Eg ætla nú að leyfa mer að
segja mitt álit í þessu rnáll. Hinn háttvirti 1. konúngkjörni þíng-
maður sagðl, að bænarskrárnar geingi í ýmsar áttir, og væri ósam-
hljdða, en eg get nú ekki munað það ; bænarskrárnar hafa víst flest-
ar verið um, að Frakkar fiskuðu ekki of nærri landinu á fiskimiðum
vorum. Eg vil leyfa mer a~ spyrja hina heiðruðu nefnd um, hvort
ekki se enn gildandi lagaboðið um, að frakknesk skip ekki megi vera
nær en 4 mílur, en se það ekki, og Frakkar megi vera enn þá nær
landi, þá vil eg segja fyrir Suðurlandið, ao þá er búi~ að veita
Frökkum eða öðrum útlendum fiskiskipum of mikinn rett, því þeir
gjöra þá ei annað en draga fiskinn frá okkur, og se þeim heimilt,
a~ fiska í einnar mílu íjarlægb, þ/i eru þau beztu fiskimið með öllu
Buðurlandl á 1 til 2 mílna fjarlæg~ frá landi, og ef þeir mega fiska
þar með fullri löghelgí, þá er öll tilsjón með lögreglu þar þy1língar-

laus, því ekki þarf að óttast neina óreglu af þeim á landi, þar sem
þeir ekki geta að lagt sökum hafnaleysis. þó nefndin fari fram á
það, að Íslendíngar skuli geta keppt vi~ Frakka Ii þiljusklpum um
flsklveíðamar, þ/i álít eg bæði happasælla og hollara, að stunduð se
veíðí her Ii vetrarvertíðínní á opnum skipum, eins og veríð hefir,
og það mun seint verða, að Íslendíngar eignist þann þílsklpastél, að
þeir muni hugsa til, að geta boOi~ Frökkum byrginn. En aptur væri
hitt æskilegt, að Íslendíngar hefði þiljuskip til þess a~ fiska úti i
djúpinu á sumrum. Vi~víkjandi 2. atríðí í nefndarálitinn, þá verð

eg á sama máli, a~ gott og reynandi se, að fara því á flot, a~ ó-
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jafuaðartollnrlnn verði af numinn. A~almálefni~ þykir mer vera í
3. atrlðlnu, og er eg því alveg samdóma, a~ gott se, að híngað komi
4 skútur, og gæti það "íst mjög stutt a~ menntun Íslendínga, ab
mönnum gæfist þannig færi á, að nema sjómennsku og stýrimanns-
list. Fjór~a atrlbib, um útboðið, læt eg liggja milli hluta fyrst um
sinn, því skyldu-útboð held eg menn viljl her ekki hafa, en hitt væri
líklegt, a~ einstakir efnilegir vildi gefa sig þar til víljuglr, ef skip
þessi væri her allt ári~, því ef beðíð er um frumvarp frá stjórninni
til næsta þings, þá geta menn Yeri~ búnir a~ heyra vilja þjó~arinnar
í þ"í efni nm það leyti, og læt eg þ,'( ósagt um það, þangað til þess
konar upplýsíngar hafa feingizt. Eg vil nú einúngis biðja um upp-
lýsfngu um það, hvort Frakkar eptir gömlu lagabobí mega ekki fiska
nær landi en 4 mílur, eður hvort þa'b Iagaboð er upphafið með samn-
íngi milli Danastjórnar og Frakka

II. Kr. Frið1'ikss(m: Eg er nú einn af þeim, sem ekki geta
komizt al) sömu niðnrstöðn og nefndin, þótt eg játi, ab nefndarálit-
ið að vísu se vel samið eptir sinni stefnu. 1. atriðlð læt eg vera; mer
stendur á sama, hvað um það er; ao því er 2. atriM'ð snertir, þá
get eg ekki mælt með, a~ menn se að biðja um það, sem augljóst
er al) verðí árángnrslaust a'b bioja um; já, hvað meira er, sem menn
vita a'b stjórninni er eigi auoi'ð all veita, hvað fegin sem hún vildi,
því a'b það eru eigi Danir, sem eiga a~ af nema ójafnaoartollinn í
Frakklandi, heldur Frakkar, Eg veit ekki betur, en a'6 Íslendingar
fyrir nokkrum árum hafi beðlð um, a~ öjafnaðartollurlnn á Spáni
yrN af numinn, og þ:i hentu menn gaman ab þeirri beiðni; það er
til einkis, ao biðja um þetta; því a~ það er líka auðvitað, a~ ef
Frakkar slaka nokkuð til í þessn efni, þá njóta Danir, eða rettar
sagt allt ríki Danakonúngs góðs af. A~ því er 3. atr. snertir, þá
felli eg mig vel vi~ það, þó eg vildi helzt, að þessu: "sumar og
vetur" yr'Msleppt iUr; því að þa~ er bezt a'b láta stjórnina ráoa,
hvernig hún dll haga því, hvort hún vill láta skipin liggja her allt
af, eða senda þau híngað snemma á vorin: og láta þau fara héðan
aptur á haustum. Um 4. og 5. atriN~ er þao að segja, ab þa'b er
eins og menn vilji smeygja her inn útbo'bsskyldu, en það er nú ekki
"el til fallið, allra-síst meðan sambandið milli Íslands og Danmerk-
ur ekki er ákve'bill, og menn því ekki vita, hvernig það síðar kynni
a'6 verba notað, Eg vll J;lú ekki fá mer til einstök orðatiltæki. En
eg 'áskil merbreytíngaTathæði, a'b vlð 3. gr. verðí bætt eðasett í
serstaka ,glrein, a1> Íslenðíngmll,sem Iæra vilja sjdmennskn, gefist
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kostur II því, o. s. frv.; því það er munur á, að eiga kost á, og
vera skyldur til. Mer þykir líklegt, að menn gæti lært nokkuð
á þessu víð vanann, og einkum þegar skipstj6rarnir eru vanir sjó-
menn, sem þá líka kenndi, eða gæti kennt, svo menn gæti orM~ líð-
legir sjómenn, en eg vil eigi, a~ það se svo ríkt álagt, a~ það se
gjört ab skyldu, hvort sem Íslendingar vilja eða ekki.

Framsögumaður: Eg skal-ml ekki vera mjög harður á, a~
verja fyrsta atriðið sérstaklega, því eg get bætt því vlð, a~ nefndin
ætlaði ser ei í fyrstu að gjöra úr því serstaka grein, heldur að eins
hafa það í upphafi 2. greinarinnar, sem þá hefði orbíð sú fyrsta.
En eg get þó ei se~, a~ nokkuð se í sjálfu ser á móti, a~ fallast á
greinina, eins og hún nú stendur, því þab getur a~ minnsta kosti ekki
gjört nokkurn skaða, þó þíngið með almennum orðum leggi konúngl
vorum á hjarta, að gefa sem mestan gaum a~ físklveiðamálfnu, sem
þó einginn efast um a~ se svo mikilsvert. Um 2. atríðlð hefir það
enn orðið niðurstaðan, a~ sumir hafa talíð það 'Jpraktiskast{', en
sumir "ópraktiskast", og skal eg ei vera a~ taka það upp aptur,
sem greinilega se~t lÍ nefndarálitinu, a~ ver í raun og veru erum
fúsastir á, a~ halla oss a~ skoðun hinna sfðarí ; en nefndinni þótti
þó full ástæ~a til þess, að minna stjórnina á, a~ hafa þetta í huga
vi~ tækifæri, og hinn háttvirti formaður nefndarinnar hefir nú svo
ágætlega sýnt fram á, a~ þó nú kunni a~ líta ólíklega út, þá vitum
víð þó aldrei, hve nær slíkt tækifæri kann a~ höndum bera, og þíng-
maður Borgfirðínga getur Þ"í aldrei komizt fram með það, að það
se hlægilegt, að fara fram lÍ slíkt.

Hvað nú 3. atríðínu vlðvíkur, þá þætti mer vænt að geta sagt,
sem og a~ nokkru leyti má segja, að flestir hafi heldur verið því
mebmæltlr ; en þar er þó því miður sá luínkí ll, að það hefir í raun og
veru ekki verið nema að nafninu til. þeir, sem segjast vera á þess-
ari -uppástúngu, en bæta því þó vi'ð, a~ þeir vilji ei, a~ skipin skuli liggja
her bæði sumar og vetur, gæta þess ei, eða vilja ei gæta þess, a~
þeir með þessari undaníellíngu ónýta alveg tilgáng uppástúngunnar,
eins og nefndin hugsaði ser hann, og þykir mer því vænt um, að
það skuli einmitt hafa verið einn úr hópi bændanna, eg meina hinn
háttvirti þíngmaður Rángæínga, sem varð fyrstur til a~ taka þetta
fram, og mæla með því her á þíngi. Nefndin hugsaði ser svo, a'ð
þessi skip, er hún hefir stdngíð upp á, skyldi verða eins og nokk-
urs konar stofn, er byggja mætti meira á, og sem því einkum a~
eins ætti að nota í Íslands þágu, þó þau sjálfsagt eins fyrir því að
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eins væri einn partur úr sktpalíbi konungs vors, sem hann éefað líka
stundum mætti hafa til annars, ef brýn nauðsyn krefbi ; en þessum
tilgángi er alveg raskað, ef það er ei gjört ao grundvallarreglu, ao
skipin almennt eigi ;\0 vera í Íslandi bæbí sumar og vetur, og því
verbur nefndin a'ð vera svo föst á því, Se það f lög leitt, að skip-
in eigi ao vera f Danmörk lÍ veturna, þ;i er fyrst ástæða til þess,
a'O hafa á móti ritboðmu, því það væri aú draga menn lít úr land-
inu til eínkis gagns; yrði þessari uppristiingu þíngmannslns úr Borg-

arfjarðarsýslu framgeingt, þli mætti sannarlega fyrst segja, að þfngið
gjiirOi allt rit í loptið, og þá væri fyrst ,1stæoa til, að tala nm, að
menn væri il'O bera sig a'ð læða inn anaubarlegrl útboðsskyldu. En
eins og nefndin hefir stríngi'O upp á, þar sem útbo'ðio að eins á ao
koma Íslendíngum sj.ilfum ti! nota her í landi, þli get eg ei séð, að
nokkur maður hafi rett til, ao Ieíða slíkt út af Því; og það voru
þess konar smásmngJegir titrirsntinfngar, sem eg kallabí þarfleysti út-
úrdúra, en ei hótfindnina nm orðarlltækín ein, eins og þíngmaður
Norður-þíngeyjarsýslu ímyndnbl ser. Yfir höfuo hara mer fundízt

orð þíngmannsins rir Borgnrfjarðarsýslu í þessu máli ao eins miða
til þess, a\) villa sjónir fyrir mönnum og draga athygli þeirra frá
aðalatriðínu, einkum þegar hann fór ao tala um, að Íslendingar eing-
an veginn gæti geingizt undir útboð í sjálfra sín þágu, meðan retti
þeirra að öðru leyti væri haldið fyrir þeim; því þetta eru ekki nema
orðin tóm, er í raun og veru eiga hvergi víð, en að öðru leyti eru
töluð af þeim hinum sama anda, er menn nú um nokkurn tíma hafa
verið að ala hj~i almenníngi og streitast víð ao skapa eitthvert "nýtt
Ísland" eptir, sem ekkert hefir ser tH ágæti:> utan það, ao tala sem
mest UI1l rðttíndl sín á pappírnum, og alls konar forna smdmunt og
ytra sníð, en hirða minna nm hitt, sem verulegra er, bæði a\) fornu
og nýju. Slíkt þykir mer ekki mikilsvert. Og þó eg eingan veginn
vilji gjöra lítlð úr fornum rettindulll, þó þau finnist hvergi nema á
pappírnum einum, þá verð eg þó að segja það, a'O eg get ei metið
þau meir, en hverja aðra pappfrssnuddu, er rífa má sundur, ef menn
að eins vilja hafa þau til þess, 110 leika ser að þeim í orðum, eða
skjalla grunnhyggni manna með þVÍ, ao telja þeim trri um, að þá se
allt felngíð, ef menn a'ð eins haldi á fram að einblína lÍ þessi rett-
indi, og svo í því trausti vanræki allt annað, þó það snerti þau ei
á nokkurn hátt, en se í sj.ilfu ser nytsamt og gott. Eg ætla mer
aldrei að smjaðra fyrir landsbúum, hvorki fyrir embættismönnum né
bændum, með því að gylla slíkt fyrir þeim, en eg ætla að eins að
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halda mer til þess, sem eg álít satt og rett ; og það er satt og l'ctt,
að "ið eigum að gjiira allt, sem við getum til þess, ao koma Ítilallui
upp, en ei að eins láta oss lynda, að tala fram og aptur um ýms
titvortls smáatriði og svokölluð þjóðarréttlndl, þó slíkt kunni opt al'>
verða vinsælast hjá sumum. Og verð eg að svara þingmanni Borg-
fírðíngn þessu upp á það, sem hann var eitthvað að tala um rett
Íslendíng», er bannaði þeim að leggja svo litla tirboðsskyldu á sjálfa.

sig og í þarfir sjálfra sín einna, sem nefndin hefir stúngið upp ;Í;

því slíkum retti skil eg ekkert Í, nema ef það þá skyldi vera rðttur
manna til þess, ekkert ao gjöra sjálfum ser Í hag. En þíngmanni
Ringæínga skal eg Hara þVÍ, upp á spurníngu hans, að eg se ei,
að hin gamla tllskipun, að útlendar þjóðir megi ei fiska nær land-
inu en ljórar mílur, geti haft nokkurn bindandi krapt fyrir þær, þar
sem þetta að eins er ákvörðun fd danskri hlið, en eigi byggt ,í
nokkrum samníngi við aðrar þjóðir; og það held eg einnig að stjórn
vor hafi fyrir laungu viðurkennt með allrl aðferð sinni við hina út-
lendu fiskimenn.

Guðmundur Brandsson: Eg skal nú ekki vera íjölorður í þetta
sinn j eg vildi einúngis geta þess, að þegar seinast "ar talað um þetta
flsklvelðamnl her :í þíngí, þegar rætt var um, hvort Frakkar skyldi
fá leyfi til að þurrka fisk sinn her, þá var útboð ei nefnt ,í nafn,

og þó var talað um 2 herskip, sem skyldi hafa gæzlu Í krtng um
landið. þao var áður farið Iram rí útboð hððan frá stjórnarinnar hendi,

og boðin veruleg rCttindi á móti, sem menn þó ekki gátu gelngið ao
með því skilyrði, að þiggja útbo'ðio i er þ/i líklegra, að ganga að því
nú, þó skipin se fleiri, en þá var stúngtð upp lÍ, og tilhögunin nokkuð
ö~ruyísi? þYÍ sama liggur undir niðri, eins og þó skipin værl stærri.
Þa~ hefir verið efamúl á milli manna, hvort þessi herskip skyldi vera
her sumar og vetur, eða einúngis á su IIIrum , en eg óttast það gæti
farið SYO, a~ þau yrðl hvorki sumar lle vetur; því ef kæmi strí~
upp lÍ fyrir Dönum, svo þeir þyrfti lí öllum sínum liðsafla a\)
halda, ætla þau yrði þá ekki kölluð heim til að gjöra herþjónustu?
þeir, sem á þeim eru, mundi þó verða liðskyldlr, og hvaða gagn
hefðl Ísland af slíku? Í öllum bænar .skr.im um fisktveíðanuíleful,

sem til þíngs hafa komið núna, er talað um óreglu og óskunda, sem
útlendir fisklmenn hafi gjört ,1 ýmsum stöðum, og beðið um ráð á
móti slíku, en ekki um titbob ; því það el' ekki í þeim nefnt á nafn.
Menn máttu þó muna eptir því frá í hitt eð fyrra, og gátu því
Itrekað það, ef þeim hefði þótt það sérlegur girndargrlpnr. Ef þetta
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útboð ætti að fara fram, ein! og vandi er í öðrum löndum, ao menn
eru kallaðir á vissa staði og þeir svo teknir eptir hendíngu eða hlut-
falli, þá gæti vel svo farið, að ólíklegustu mennirnir yr'ði fyrir því,
og þti yrðí nú notin af Því, ef til vill, lítil; eg vil því fallast á
breytíngaratkvæ'ði þíngmanns Reykvíkínga, að það standi til boða
þeim, sem vilja; því þetta sama ætlaði eg ao bera upp, en hann tók af
mer 6mak það. Menn geta þá valið og hafnað eptir eigin "ild, og
líklega bjóoast ekki til þess aðrir en þeir, sem einhver dugur er í.

Petur Petursson: þao er illt, ef þetta útboo ætlar ab verða
ao grílu, og fæla menn. Þegar útboð var áður til umræðu her á
þinginu, þá var eg á móti því, En þetta er útboð í öðrum skiln-
ingi; það er ekki útboð til herþjónustu, heldur til að verja oss og
æfa og efla atvinnuvegi vora; það er því rettindi, sem menn ekki
ætti ao skorast undan, að vinna ser í hag með eigin kröptum, Ef
breytíngaratkvæðí þingmanns Borgflrðfnga fær framgáng, að skip þessi
fari burt héðan á haustum, þá fær þetta ritboð nokkuð aðra þýo-
ingu; en verðí þau her allt af, þá þarf ekki að óttast fyrir þvi, að
þessir menn þurfi að gánga í herþjónustu hjá Dönuni. Viovíkjandi
því, sem þfngmaðurinn úr Gullbringusýslu sagN, að svo gæti fario,
að hinir ólíklegustu yrðl fyrir þessu, ef hlutkesti re'ði, þá er þess að
gæta, að læknir er ávallt viðstaddur, sem segir til, hvort mennirnir
hafa nokkra líkamsgalla, er gjöri þá óhæfilega þar til. Se þetta út-
bob til herþjónustu, þá hefir sýslumaðurinn á Vestmannaeyjum einnig
ú tboð þar ~ eyjunum; því hann hefir kennt mönnum þar heræfingar;
þetta eiga einnig að vera æfingar. þó nú Íslendíngum væri gjört
þetta ao skyldu, þá er þar með ekki sagt, að það se allt Íslend-
ingar, sízt fyrst í stað, en talan verour seinna ákveðin með lögum;
það yrði þá borið undir alþingi seinna, ao ákveða það, hve margir
það skuli vera.

Jón Sigurðsson fd Kaupmannahöfn: Eg vil að eins tala fá
orð um niöurlagsgreínlr nefndarinnar, og get eg þess þá fyrst og
fremst um 1. greinina, að mer finnst hún alls ekki þýMngarlaus, held-
ur finnst mer hún öllu fremur geta haft mikla þyoíngu, og vil eg
því alls ekki missa hana. þao er nokkurs konar almennt atríðl, sem
menn hafa vakið máls á, að hvað miklu leyti þao væri gildandi lög,
að útlendar þjéðír eigi mætti fiska nær landinu en 4 mílur frá; eg
skal geta þess, ao þetta er gömul regla, sem áður gilti, en nú hafa
konúngar vorir sleppt henni fyrir lanngu, svo það er einúngis 1 míla
frá yztu nesjum, sem þeir telja að fylgi landinu; þetta er tekio fram
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í umhurbarbrðfl kanselilslns eptir konringsdrskurðí 1812, sem eg velt
reyndar ekki hvort sent hafi verið híngað, en þa,~ var rita~ til stipt-
amtrnauna og amtmanna í Danmörku og Noregi; í fisklsamníngum
milli Frakka og Eíngla er tiltekin 1 míla. Svíar fiska nú opt rett undir
ströndum Danmerkur j um þetta hefir að vísu verið kvartað, en það
hefir orðið b;ígt ab rá'ba bót Ii því. Eg vil þó ekki þar með segja,
ab ekki kunni ab vera farandi fram lÍ slíkt, því þa~ er gott ab vera
varkér, Viðvíkjandi öjafnaðartollínum á Frakklandi, þá held eg ein-
mitt, a~ nú se réttur tími til, a~ fara þess Ii 11ot; því þau fiskiIög,
sem nú gilda á Frakklandi, eru breytíngum undirorpin a~ lögum, og
eiga ekki gildi nema urn tilteklð árabil; verðlaunatími fisklfélaganna
þar er nú úthlnuplnn 1860 aoa 1862, og þá verða nÝ lög gjörð um
það; þess vegna er einmitt hentugur tími, að hreifa þYí máli nú.
þao er l'litlegt a~ segja, a~ þetta se sama og að ætla ser að fá
Frakka til a~ taka af ójafnaðartoll fyrir alla Evropu ; í þessu er
ekkert hlægilegq einstöku þjó~ir verða opt tll a~ snnga fyrst upp Ii
breytíng á ýmsum þess konar venjum, og hinar SH. breyta seinna
á eptir. Stjórnin hefir þar aD auki í sínu valdi mörg ráo og margs
konar aðferb, til a~ koma því til leíðar, ~\') éjafnaðartollurlnn yrði
af tekinn. Hvað 3. atrlðtð snertlr, þá er þll~ l\~ vísu í ýmsu hent-
"gt, að 4 snuísktitur væri í kríng nm lanrlíð, en það væri rettal'a,
a'b taka eitthva'b annað til, því annars er eins og menn vilji ekki
annað en smáskritur, en ekki herskip; þetta virðist mer þó ekki rett,
og eg vil því taka mer breyríngaratkvæði Ii þá lelð, al) be~i'b vorbl
um annaðhvort '" sm.iskútur e~~ 1 herskip og 1 smaskútu j hefi eg
þar einkum fyrir augum, að heriikipio væri melra til varnarínnar,
en skútan gl.l)ti verlb til mælinga á fjör~llm og ströndum landstns,
Eg óttl\&t nú Illjö~, að sUl< vandkvæð] mundi verpa lÍ vetrarlegunul,
30 ekki ae rál) no fl\ra því á tlot, og Því lílí~ eg bezt, að sleppa
orðuauu, "SUrl~qr og vetur", Viol'íkjandi ritboðinu, þli held eg ekki
se rett ao þreifa því nú. Eg verð að j;ít,t, að eg hefi ekki eins
ll};Jd~ traust á, að lllenn iærl mikla sjdmennsku lÍ skipum .þessum,
eins og hin hMtyirt;~ nefnd, sem heldur, að með þessu verði allt
UIJni~, og stíngur ekki upp lÍ neinum öorumsjóllIannaskólaj það er
almenn skoðun annarstaðar, aP lÍ herskipum se ekki eiginlega hinu
beztisjómannasl\óli, !;lo.a al) þar skapist ekki sjómenn, en uð æ~if
~jómm~n $etl)l>nir .~ hersklpln , og þannig þeir að eins teknir, sem
ha{a lært sjdmennsku ;í:o.ur, því þeir eiga elnmitt að vera Ii þessum
skipum til sjómennskunnar. Meo.all Frakkar hölou reglulegt lög-
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gjafarvald og rett til að ræða mál sín, var þá ætíð, þegar flskimallð
kom fyrir á þíngum þeirra, fært til af stjórnarinnar hálfu, sem á-
stæða, til að halda verðlaununum, að fiskiveiðarnar víð Ísland væri
hinn bezti sjómannaskóli til að fá æíða menn á flotann. þeim hefir
aldrei korníð í hug, að setja menn á herskip sín, til að ala þá upp
Í sjómennsku, og búa þá þar með undir, að fara í flskíveíðar á fiski-
skútum. Eg skal aldrei hafa á móti því, a~ Íslendingar komist fram,
og vil í eingu hnekkja retti þeirra, en eg vil þó eigi fara leingra
en fótfes:a se fyrir; vil eg þVÍ sleppa útboðinu, og ætla, að eg geti
gjört það :in þess að gjöra oss eða málinu skaða ; eg er þess vegna
lÍ móti 4. og 5. atriðinu.

Guðmundur Brandsson: Eg vil að eins svara hinum hattvírta
vamforseta. Hann sagði, þegar iitbob yrði, mundi læknir verða vio-
hafður, en hann segir einúngis til, hvort menn hafa líkamslýti eða
eru heilsuveikir, en hann ser ekki, hvort það eru klaufar og ónytj-
úngar eða ekki, sem teknir verða, og því gæti svo Jaríb, að þeir
veldist á skipin, er óhæfastir væri og sízt skyldi.

Petur Petursson: Þa~ er nú ekki tími til, að tala um aðferð-
ina víð útboðið, þar sem frumvarp um það a~ líkindum yrði lagt
fyrir þíngið. Þa~ er að vísu satt, sem þíngmaður Ísfírðfnga sagði,
að menn geta ei lært betur sjómennsku á herskipum en öðrum skip-
um, en eg álít það sinnt betra en ekkert fyrir Íslendínga, að margir
menn venjist sjó á þessum sklpurn ; þegar þau eru ávallt á ferð í
kríng um landið, læra menn þó nokkuð ; það er öðru mali a~ gegna
með herskip, sem liggja í höfn; þar venjast menn skothríðum og
hernaðaræfíngum meira en sjómennsku.

Konúngsfulltrúi: Eg vil skjóta því til hinnar heiðruðu
nefndar, hvort hún vill eigi taka míkvæmar til yfirvegunar, hvort
halda skuli orðunum: ".9umar og oetur". Eptir minni meiníngu
mundi af þ\'í fljóta bæði töluverour kostnaður, er ekki virðist nauð-
synlegur til ao ná tiIgánginum, og líka ýmsir aðrir erfiðleikar, að
láta allar skúturnar liggja her um vetrartímann. Væri svo til hag-
að, a~ nokkur hluti skipverja væri Íslendíngar, gæti þeir yfirgefið
skúturnar lí haustin, og farið til heimkynna sinna. þó uppástúngu
nefndarinnar se haldið, að þessar skútur skyldi a~ nokkru leyti skipa
fslenzkum mönnum, þá held eg, a~ það mundi fremur gagna en
skaða, því bæði mundi þeir þ,í læra nokkra sjómennsku, einkum á
Iðttlskútum, sem Iðulega værl á siglíngu, og eins mundi þeir þar læra
reglusemi og hlýoni víð yfirboðara.
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Stefán Jónsson: Aðrír eru ml búnir a~ segja flest af því, sem

mer hafðl dottíð í hug, en eg skal þó hita það í ljósi, a~ eg get
eingan veginn fallizt á útboðið, því mer vlrðíst, að það yrbí ekki
til neins verulegs gagns; en það liggur ao því leyti' fyrir til umræðu
no tala um aðferðina, hvernln völín skuli fram fara, a~ stúnglð er
upp á, að útboðið skuli hafa framgáng. Eg get heldur ekki
fal~izt á þá aðferð, sem minnzt hefir verio á, því þlí gæti kann ske
óhæfilegir menn orðíð teknir eptir hlutkesti; því það eru ýmsar kring-
umstæour þær, að þetta gæti orðíð mörgum annmörkum bundíb; þao

gæti svo "iIjao til, að einkastoð foreldra sinna yrðl fyrir því, að verða
tekin, og það gæti orðlð ýmisleg vankvæðl , sem ekki er hægt fyrir
að sjá, svo menn missti meira en þeir græddi víð slíkar rábstafanlr.
Þa~ eru ekki heldur 8\"0 miklir vlnnukraptar í landinu, a~ menn geti
misst marga menn, en nóg ao vinna bæðl til lands og sjáar. En
hvað þau vankvæði snertir, ao menn kunni ekki sjómennsku, þá er
eg ekki á því; eg veit, að nokkrir Norðlendingar hafa lært í sjó-
mannaskólanum í Kaupmannahöfn, og sumir á Vesturlandi, og eg
held, ao þeir væri færir um, að fara milli landa, ef skip væri til
eptir því áreioanleg. Eg get því ekki gefið atkvæði fyrir því, að
menn se teknir í útboðið.

Framsögumaður : Mer þótti reyndar slæmt, að hinn háttvirti
þíngmaður Ísflrðínga tók eins í málið eins og svo margir aðrir her
á þíngí, no hann halOi á móti ritbobinu og legu skipanna her víð
land bæbl sumar og vetur. En mer þótti þó vænt, ao hann að eins
hafði þær rístæður á móti því, að ser þætti það óþarft, þar eð menn
ei mundi geta lært neina verulega sjómcnnskú á herskipum j því
þessar <Ístællur falla um sjálfar sig, þegar að því er gætt, að her
ræðir um allt annarar tegundar skip, en regluleg herskip, því um
þau ein, og einkum þau hin stóru á það "ið, sem hann S11gOi, að
menn ætti ei að læra :í þeim, heldur koma ritlærðir á þau. þao er
satt, ao á herskipum, sem að eins eru úti til æfínga lítinn tíma árs-
ins, læra menn ei mikla sjómennsku; en smáskútur þær, er nefndin
hefir sninglð upp á, mundi verða úti miklu leingri tíma, og svamla
eins míklð utan um landíð, eins og fisklsktitumar, er hann réttilega
segir ao Frakkar einnig og einkum álíti sem gott meðal til ao skapa
ser sjómenn lí herskipin; og eg hefi því enn ei heyrt neina astæðu
fyrir því, að Islendingum mundi gefast betra færi á, að læra haf-
siglíngar ii annan hátt, en nefndin hefir stúnglO upp á, og það því
fremur, sem henni einnig kom til hugar, a~ sinaskétur þær, er um
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er verið að tala, mætti líka stundum, ef til vill, liggja úti til fiski-
veiða eins og hvert annað fískískíp, því það getur M aldrei spillt,
þó þær líka hafi dálítinn vopnabúnað. A~ öðru leyti Iurða eg mig
og mjög svo Ii því, sem hinn háttvirti þíngmaður Eyfirðínga sagði
um vankvæðin á að koma útboðinu á, því fyrst og fremst er nJÍ ei
verið a~ ræða um aðferðina til þess, og SYO hefir nefndin ekki held-
ur stúngi~ upp á neinni útlendri aðferð til þess, er her kynni aö
eiga miður "ia; finnast mer því orð þíngmannslns a~ eins sanna það,
sem því miður er of satt, að oss Íslendingum hættir haM til, aa geta
aldrei Í upphafi ímyndað oss neitt nýtt á annan hátt, en víð heyr-
um getíð um í útlöndum, og þykjumst þó opt miklir af þjó~erni
voru og öllu íslenzku. Eg fyrir mitt leyti vero aa segja, að eg get
alls ekki skilið, aa mönnum þyrfti að verða nokkur vandræði úr því,
þar sem landið þó er einir 170 hreppar, a~ gjöra út eitthvað 100
menn Í hæsta lagi til sjóar á ári, eður ekki einu sinni einn mann
úr hverjum hrepp; látum sveltírnsr a~ eins sjálfar r<í~a aðferðinní.
og hvert herao gjöra út sína menn, og væri það þá merkilegt, ef
menn einmitt skyldi þurfa að velja einkasyni og fyrirvinnu ekkna
eaa þvi um líka menn, eins og hinn heíðrabi þíngmaður minntist á.
En, sem sagt, þetta liggur nú ei fyrir, og skal eg því aa eins bæta
því "ia, aa eg held ei, a~ þau vankvæðl, sem her hafa verið talin,
þurfi aa tálma nokkrum frá, aa gefa atkvæði sitt fyrir útboðlnu ; því
það hefi eg eingan efa um, að fallist menn einu sinni ;i útboðið,
þá munu eingin vandræði verða úr, ef menn a~ eins vilja hafa "i~
óbrotna skynsemi, að fá Því svo framkvæmt, ilO þao verð] ei mjög
tilfinnanlegt fyrir landsmenn. Og ekk! held og heldur það þurfi aa
standa fyrir, einkum eptir aa menn hafa heyrt orð hins hæstvírta
konúngsfulltrúa., a~ menn haldi stjórnin IIIuni verða þv] svo mót-
fallin, að þetta mál megi hafa þau úrslit, er Íslandi einkum se hag-
anlegust ; því mer skal aa minnsta kosti aldrei koma til hugar, ao
gjöra stjórninni þær gersakir, aa lnin skilji það ei, eins vel og hver
annar, aa Þa~ einnig se .öllu ríki komings vors til hins mesta hagn-
aðar, að hver einstakur hluti blómgist sem mest. En það vero eg
aa taka enn upp aptur, að þá ao eins hefir Ísland san,nan hag af
skútum þeim, er her ræðlr um, ef þær verða látnar vera her bæði
sumar og vetur, og útb.oOio verbur í lög leitt, svo þær rnegí skipa
íslenzkum sjómönnum; og þ~~ óttast eg heldur, a~ ef menu her á
þíngi nú fella útboOi~, þá muni það aptur og með fullum retti verða
sagt um Íslendinga, sem Því miður hefir verið sagt svo opt lll;ll þá,
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a~ þeir væri fúsir á, a~ biðja og kasta allri sinni áhyggi upp á
stjórnina, en vildi ekkert gjöra sjálfir eða leggja fram.

Jón Hjaltalín : Ef það er þetta útbo~, sem menn eru svo
hræddir við, þá get eg vorkennt þeim það, sem ekki hafa verlð í
lítlöndum og ekki þekkja til smáherskipa, eins og her er meint; þau
eru ekki ætluð til bardaga; þau het1li lftlð að gjöra í þann sjó; út-
boðlð til þeirra er ekki strángt; þeir, sem :í þeim eru, hafa gó~
laun, og betri laun en menn geta ná~ með bátasjómennskunni okkar
hðrna ; het1li þar að auki verklega kennslu í sjómennsku, betri en
5jófræMsskólar, sem eru a~ myndast, geta gefíð ; gæti kynnt ser firði
og víkur, og gæti gefi~ tilefni til, a~ menn lærbí margt, sem seinna
gæti korníð að göðu haldi, og sú kennsla ætla eg væri bezt og sam-
kvæmust her á landi. þa~ er ekki ætlazt til, a~ þeir se strángasta
aga undirgefnir, eins og á herskipum, en venjast þó víð hreinlæti og
gó~a reglusemi; eg þekki þetta nákvæmlega; því eg hefi haft svona
skiítu í sóttvarnargæzlu, og það var sannarlega eingin vandræði eða
neyðardrræðí, ab gánga að þeim kjörum, sem þeir hdfðu. Eg held
það væri eingin dauðans-vandræðí, að fá 12 menn úr hverju amti
til a~ gánga að þessu, já, þó ver svo tvöfdlduðum eða þrefölduðum
þá tölu. Her er ekki heldur nein læknaskoðun eins og við útboð,
Þa~ þarf því ekki a~ vera fást um það; það á ser ekki stað.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Minn htíttvirtl nágranni
(hinn 6. konúngkjörni þingmaður) hefir nú fært beztu :ístæour fyrir
því, a~ þetta útbo~se óþarft. Eptir því sem honum sagðist frá,
þarf eingar skipanir; stjórnin þarf ekki annað en segja: "gjöri~ svo
vel l her er pláss með góðum kjörum til a~ fara til sjóar og læra
sjómennsku". þetta er nóg; það þarf því einga skipun í því efni.
Eg held enn, a~ herskipaþjónusta se einginn gdður kennsluskóli ; hún
er kann ske betri en ekkert fyrir þá, sem ekkert kunna, en eg verð
a~ neita Því, a~ þar með verbl kennd sjómennska þeim, sem kunna
nokkuð á~llr; þeir munu flakka mestan tímann og liggja inni á vík-
um og "ogum, slóra og slæpast margir hverjir á landi, þegar þeir
komast höndunum undir, svo þeim mundi fara meira aptur í veru-
legri sjómennsku en fram; þetta er eg hræddur víð, eptir þvf sem
eg hefi seo. Hvað 3. atriði viðvíkur, þá er eg ekki viss í því, að
stjórnin hafi 4 smáskútur til til þessa starfa, eða víljí kaupa þær til
þess ; því er vissara og betra, a~ taka fram það, sem menn eru vissir
um hún hafi, til að mynda eitt herskip og eina skútu, og fyrir þá
sök viI eg halda fram breytíngaratkvæN því, er eg áður áskildi mer.
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Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Mer fer nú eini! og öðrum,
að eg get ekki fellt mig við sum atrið! nefndaralitslns, og allra-sfzt
víð þetta útboð, Þa~ "ar fyrir til umræðu Ii þínginn í hitt eð fyrra,
og þá þótti það óhafandi; nefndin hefir nú a~ sönnu skýrt svo mein-
íngu sína, a'ð þetta eigi að verða eins konar menntastofnun handa
íslenzkum sjómönnum; en er það þá eigi nokkuð skrftíð, ao vilja
gjöra eins konar útboð til slíks skóla? Eg held það se með öllu
óþekkt og óvanaleg aðferb , og eg held það væri bæðí laglegra og
affarabetra, að það væri frjálst fyrir þá, sem vildi, og þli gæti það
líka oroi~ ao gÓ\)U liði, og því álít eg breytíngarntkvæðl þíngmanns-
ins úr Reykjavík vel tilfallið, og ætla mer að gefa því atkvæði mitt.
Se svo, að eins mikið verði varið í þessa kennslu og nefndin lætur,
þá held eg ekki þurfi að óttast fyrir því, a~ ekki fáist nógir, þó
það se látio vera frjalst ; annars gjöri eg mer mí ekki miklar vonir
um hana, ef þessar umtöluðu skútur hefði líka háttsemi, og þess kon-
ar skip eru vön að hafa, það að liggja inni á höfnum allt sumarið,
og eyða þar tímanum í drabbi og Iðjuleysi. Mer sýnist iltboð þetta.
vera líkt því í hitt eð fyrra, en ef nokkuð er, sem munar, þ,i er
her kominn köttur í bólio bjarnar,

Benedikt Þórðarson: þao er einúngis eitt atrlði, sem einginn
af öllum þeim, er mí hafa leingi og vel þulíð mál þetta, hefir minnzt

á, en sem mer sýnist ætti að taka ljósara fram, en nefndin hefir
gjört undir töluliðnum 4. þar segir, a~ korningur vilji skipa SYO

fyrir, a~ þau umbeðnu varnarskip skuli framvegis liggja her vio land,
en ekki er áheoio neitt um það, nær þau komi; eigi nú stjórnin
ao draga úrlausn máls þessa í 2 ár, og leggja um þa~ frumvarp
fyrir næsta alþíngi, þlí held eg mönnum verði farið a~ leíngjast eptir
hjálpinni, því á þann hátt mega þeir bíða hennar í 3 eða 4 ár. Eg
held, hvort sem þíngio biður um eitt eða fjögur skipin til varnar
yfirgángi útlendra fiskimanna her við land, þ,í eigi a~ taka það bein-
línis fram, að skipin sendist híngað undir eins á næsta ári í marz
eða aprjlm.ínubum, og askll eg mér þar um viðaukaatkvæðí.

Petur Petursson: Hinn hæstvirti lwnúngsfulltrúi hefir tekið
þessu máli svo vel, að eg vildi gjarnan miðla málum; en eg get þó
ekki sannfærzt um, að menn eigi að sleppa orðunum: "sumar og
vetur"; því nefndin hugsaðt ser, ao veturinn ætti a~ vera hinn eig-
inlegi kennslutímí, og af því hún ímyndaði ser, að tllg.íngínum ó-
mögulega yrðí náo með.öðru móti; menn "ita líka, a~ ísar geta legið
í Kaupmannahöfn fram í aprílnuinuð, en útlend fiskiskip koma jafn-
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"el í maramánuðl, og flskískip fara ekki héðan fyr en í október-
mánuði, og þ,í er allra veora "on fyrir litlar skútur, svo þær yrðl
hræddar við að ætla langa sjöleið til Kaupmannahafnar; þ,l færi líka
útbooio í allt aðra stefnu; skipshöfnin yrði ao fylgja skipinu til Kaup-
mannahafnar, og yrðl kann ske ekki svo árennilegt fyrir Islenska
menn. Eg vil því ekki að svo stöddu fella þessi orð úr, en vil tala
um það víð meðnefndarmenn mína.

Forseti: Þa~ er þegar komið breyríngaratkvæðí um, að sleppa
þessum orðum úr.

Vilhjálmur Finsen: Eg get ekki fundið neina ftstællu til, að
biðja stjórnina, að fara þe:;s á flot víð hina frakkneslm stjórn ser-
staklega, ao ójafna'ðartollnrinn værl þar af tekinn, en ekki vill önnur
ríki, þar sem sams konar ójafna'ðartollur á ser stað, og eg viI því taka
mér breytíngaratkvæðí, all stjórnin se beðin um, að fara þessu á flot
víð öll þau ríki, þar sem ójafna'ðartolIur á fiski ,1' ser stað,

Framsögumaður: Eg ætla ao eins að lýsa því yfir, að nefnd-
in mun verba fÍls á, ao aðhyllast breytíngaratkvæðí það, sem hinn
háttvirti 4. konúngkjörnl þingmaður nú bar upp; því það var eing-
an veginn tílg.íngur hennar, að vilja taka Frakkland eitt lít IÍr, en
greinin var að eins svona orðuð, af því bænarskrárnar tóku að eins
Frakka fram, og se eg því einga astæðu til, að hafa Ii móti, ao aðrar
þjöðír verði líka nefndar. Ail öðru leyti skal eg bæta því við, all
eg "ero enn að furða mig Ii því, hversu mji5g menn allt af geta
veríð að rnlsskllja svo einfalt mál, sem þetta er; því nú sagði hinn
háttvirti þingmaður fyrir Snður-þíngcyjarsýslu seinast, ao tilgángur-
inn mco útboN'ð mundi einkum vera sá, ao reyna til að koma sjó-
mannaskólum á, svo nú ætti ao nauðga mönnum inn j slíka skóla, En
þetta er alveg ránghermt, því tllgangurinu með tithoðlð er a~ eins s,í,
all vera viss um, ao fá íslenzka sjómenn ,1 skúturnar, og það er að
eins raðgjört, ao á vetrum megi hver sem vilji, ei að eins af þess-
um mönnum, heldur og hver annar, sem til þess lángar, leita Sel'

kennslu í siglíngafræN hjá Joríngjunum á skátunnrn ; það er a'ð vísu
auðvitað, að flestir af hillum eiginlegu luisetum Illuni varla hirða um,
að nota ser af þessu leyfi, heldur vístast út um landið á vetrum, en
þ,i kunna aðrir ao verba til, og leyflð eitt er þó aldrei nokkur
kúgun, svo samanburður hins háttvirta þíngmanns á þessu útboði og
því, sem stjérnln hefir aður stúngtð upp á, á her hvergi ,·io.

Forseti: þar nú ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari undir-
búníngsumræðu lokið ; það er að vísu ekki rætt allt, sem á dag-
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skránni stendur, en þar nú fundurinn hefir staN~ hátt á 6. tíma, þá
se eg ekki fært að ákveða kveldfund í dag, af því innanþíngsskrif-
ararnir geta með eingu móti haft undan a~ undirbúa þingbókina. Eg
ákve~ því fund aptur á morgnn kl. 11, og kemur þá auk annara
mála, er dagskráin mun nákvæmar skýra fní, hlð konúnglega álits-
mál um löggildíngu ýmissa danskra lagaboða, til ályktarumræðu.

Fundi slitið,

28. júlí - átjándi fundur.
Allir á fundi. Þingbók frá síðasta fundi upp lesin og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur fyrst til ályktarumræou

og atkvæðagreiðelu rnalíð um útbýtíngu alþíngistíðindanna. Fram-
sögumaður er hinn heíðraðí þingmaður frá Gullbringusýslu. Eg
hefi látm prenta atkvæðaskrá i málinu, og vona eg allir þíngmenn
hafi hana fyrir ser.

Atkvæðaskra
í málinu um útbýtíngu alpíngistíðindanna.

1. Uppástúnga II. Kr. Friðrikssonar:
A~ máli þessu verði frestað að svo komnu.

2. Nefndin (1. ni'burlagsatri'bi):

A~ allir hreppar á Íslandi f<Íi a~ gjöf, hver hreppur 1 expl. af
öllum þeim þíngtíðíndum, Sem út hafa kornið síðan alþingi héfst
1845, og sömuleíðís þau þíngtíbíndí, er her eptir út koma.

3. Víðauka-atkvæði II. Kr. Friðrikssonar (vi'b uppást. nefudariunar tölul. 1):

A~ arntmennírnír á Íslandi, sýslumennirnir og bæjarfógetinn í
Reykjavík fái ókeypis eitt expl. hver af alþíngístíðindunum, sem
út hafa korníð síðan alþingi hófst 1845, og sömuleibis þau, sem
her eptir út koma, og geymi þau með öðrum embættisskjðlum
sínum.

4. Breytíngaratkvæðí Arn7jóts Ólafssonar (vi'b nppást. nefndarinnar tölul. 2):

Alþíngi felur forseta sínum á hendur, a~ senda tíðindi þau, er
nú eru prentuð, á þingsins kostnað út um landið, á þá stabí,
er hann álítur nauðsynlegt.

5. Breytíngaratkvæbí Peturs Peturssonar (vi'b nppást, nefndarinnar Wlul. 2):
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A~ hver hreppur, sem þannig vill fá þíngtíðindln, verði a~ nalg-
ast þau á sinn kostnað, o. s. frv.

6. Nefndin (2. ni'tlurlagsatri'lli):

A~ hver hreppur eigi á sinn kostnað ab nálgast þíngtfðlndin,
og skulu hreppstjórar geyma þau vandlega með ö~rllln skjölum,
er hrepparnir eiga.

7. Víðankaatkvæðí Indriða Gíslasonar:
Undir töluli~ 2 eptir orðln: "nálgast þfngtfðíndín", komi: og
skulu hreppstj6rar sjá um, að hreppsbúum, sem vilja, gefist
kostur á ab lesa þau, sem greiðast verður við komið.
Framsögumaður (Guðmundur Brandsson): Mál þetta er ekki

svo margbrotið, ab eg geti skilið í því, að um það geti orðið lángar
þíngræður. Eg vil a~ eins geta þess, ab mer finnst uppástúnga hins
háttvirta fulltrúa Reyhíkínga nr. 1 ekki geta "el samrýmzt ,'ib vi'ð-
aukaatkvæði hans nr. 3, eins og það (vlðaukaatkvæðlð) er öldúngts
ésamhljöða því, sem hann sagðl í undirbriníngsumræðu þessa máls.
þá sagðl hann, ab ekki væri n6gu mörg exemplör til af alþíngís-
tíðíndnnum, en í víðaukaatkvæðínu ræður hann til, auk þess að gefa
hverjum hreppi eitt exemplar, skuli gefa amtmönnunum, sýslumönn-
unum og bæjarfógetanum í Reykjavík sitt exemplarlð hverjum. Eptir
því, sem þetta er orðað á atkvæðaskrannl, þ,l sýnist eins og sýslu-
menn þessir se elmingts her í Reykjavík ; mer er það ei vitanlegt,
a~ þeir se her, nema ef vera skyldi sýslumaður Melsteð, þessi 2
atriúi hins háttvirta þíngmanns em svo löguð, a~ uppástúngan nr. 1
fellir vlðaukaatkvæðlð nr. 3, og viðaukaatkvæðíð feIlir uppdetring-
una; þau fella sumsé hvort annað, Vi~víkjandi breytíngaratkvæðí
þingmanns BorgfirMnga, "ar mikið rætt í nefndinni, og "iú undir-
buníngsumræðuna, og þ6tti nefndinni ekki tiltældlegt, ab fara leingra
út í það, ne fela það forseta á hendur, a'ð senda þfngtíðíndln út UIll
landið. Nefndin áleit 116g, ab hverjum hreppi yrði gefinn kostur á,
að fá eittexempiar gefins af þeim; því þab er heldur ekki sagt, ab
allir hreppar láti ser neitt serlega annt um, að fá þau, eða se mildi
þægð í því, og til hvereer þá, að fara ab senda þau út um Iandið,
meðan menn hafa einga vissu fyrir ser í þessu. Breytíngaratkvæðl
hins hattvirta 3. komingkjörna þíngmauns finnst mer ekki vera ann-
ab en orðabreyting ein, og þar e'ð meiningin er í því hin sama og
nefndarinnar, þá er eg ekki á móti því, ef þinginu þykir það betra.
Ví'baukaatkvro'ði .þingmannsins úr Dalasýslu finnst mer líka líti~ þý~a;
þa~ gjörir svo sem hvorugt, bretir elngu vi'ð, og fellir ekkert. Þa~
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er auðvitað að hreppstjórunum er ei ætlað, að geyma þíngtíOindin
á klstubotni; þeir eiga sjálfsagt a~ Ij;í þau, en það væri ekki á nuiti
því, a'b þeir tæki borgnn fyrir láni~ á þeim, líkt og menn gjöra í
lestrarfélögum, þegar le'bar eru bækur þaðan ; gæti þá má ske feing-
izt endurgoldinn kostnaðurinn a~ nokkru eða öllu leyti, sem yrði a'b
hafa fyrir flutningnum á þeim.

H. Kr. Friðriksson: Eg ætla nú ekki að tala lángt í þetta
skipti. Fyrir mer má þíngíð gefa ii11 alþíngistíðíndln, ef það vill ;
mer er þa'b ekkert kappsmál. Réttara sýnist mer þó, a'b fresta máli
þessu, þánga'b til póstgaungunum yrbi betur hagað, svo hægra og
kostnaðarminna væri að koma tíðíndnnum út um landið, og gæti "el
svo farlð, að hinn heiðraði framsögumaður ekki fyndi þá jafnmikla
ástæðu til að gefa þau, þegar þau eru ekki dýrari eða litlu dýrari
fyrir útkjálka landsins en fyrir Reykjavík. Vlðaukaatkvæðí mitt mis-
skilur hann líka, eða rangfærir. Eg skoða máli~ svo, að eg vil helzt
eingum gera tíðindin, en ef þínglð ákveður, a'b gefa hreppstjórunum
eða hreppunum þau, þá se eins ástæða til, a~ láta emhættismennina,
einkum þá verzlegn, fá eitt til a~ liggja vi~ skjalasafníð. þar sem

framsögumaðurinn er að tala um sýslumennina í Reykjavík, þá vil
eg segja honum það, að það eru sýslumennirnir á Íslandi, sem tal-
að er um; hann ætti a~ vita það, 3~ ekki þarf ab taka upp aptur
og aptur sama orðið, til þess, a'b all'bse~ verði, til hvers það svarar,
en eg hef ekki móti því, að þínglð gjöri honum það til geðs, ef
honum þykir það svo miklu varða, að bæta víð kommu, ef honum
þykir hana vanta fyrir aptan "sýslumenn". Eg er ekki sannfærður
um kosti uppástúngu þessarar. Eg vil og geta þess, a~ af alþíngis-
tíOindunum 1845 eru að eins her um bil 150 exemplör, og ef menn
ætluðu a~ gera hverjum hrepp eitt, þá yrði þau ekki nóg, og yrði
þá að kaupa í víðböt, til þess að hver hreppur gæti feíngið ein tíð-

indi, og þá yrði ekkert eptir, svo ekkert feingist framar. Af þíng-
tíðíndunum )847 eru eptir rúm 200; en vi'b útsendínguna hafa
mörg þeirra skemmzt, S\'O ef þau yrðl tekin frá, þá yrði eptir um
ao exemplör, og er það líka of Iítið. Þegar árlega geingur nokkuð
út af tíðindunnrn, þ:í yrði loks eigi auðið a~ fá þau. Nefndarálit
þetta finnst mer, yfir höfuð, fremur miða til, að venja menn á, að
lagt se allt Í hendur þeirra, og að því leyti er eg hræddur um, a~
það gjöri miklu fremur ógagu en gagn.

Indriði Gíslason: H vað sem mí líður hinum fyrstu þíngtíð-

indum, þá læt eg það vera, því landsmönnum mun vera helzt for-
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vltní lÍ að sjá seinustu alþíngistfblndln, svo eg held þa~ gjöri ekki
svo míklð til. Eg vona að hinn heiðraði framsögumacur hafi ekk-

ert verulegt á móti, a~ viðaukaatkvæðl mitt se eins orðað, og það
er; yfir höfuð finnst liler það vera smámunasemi og ekkí annað, a~
leingja þingræðumar lít af því, að nálgast tíðindin; því hvað kostn-
aðinum víðvíkur Ilm titbýtfngu tíðlndanna, þ;i held eg það geti lag.

azt; sýslurnar, sem nær liggja, geta a~ sönnu felnglð þau á hestum
:í haustin eða veturna; því allir munu vilja sj.í þau sem fyrst; en
hin fjarlægari hðruðin þar á móti geta felngið mann her í Reykja-
vík til að senda ser þau með skipum á vorin, og yrði þá kostnað-
urinn líti~ meiri; eg þori eingan veginn a'ð rá~a til þess, að leggja það
á þíngkostnaðlnn ; þjóðinni þykir hann nógur samt; það er líka ekki
í eins ákvörðuðum og útbornum eyri? að nálgast þau via hentng-
leíka ; enda hjálpar þá viljinn til þess. það er það eina, að þær
fjarlægari sýslumar fá tíðindin nokkuð seinna.

Halldór Jónsson: þó mer hafi ekki fundizt og finnist ekld enn
mál þetta svo míklls vert, sem þa'ð hefir kostað miklar umræður, vll
eg þó gjöra grein fyrir, hvernig eg muni greiða atkvæði í því; og
verbur það á þá leið, að hver hreppur í landinu fái ókeypis 1 ex-
emplar af þeim þíngtíðlndum, sem hððan af út koma; lÍ hinum fyrri
ríður minna, og svo-spretta vandræði af því, að ekki er nóg til af

hverju ári þeirra. Og svo vil eg annaðhvort fella allar hinar uppá-
stúngurnar, eða að öðrum kosti aðhyllast breytíngaratkvæðí hins 3.
komingkjörna þíngmanns.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg let í Ijúsí við undir-
briníngsumræðu þessa máls, a~ eg mundi fallast á 1. nlðurlagsatriðl
nefndarinnar, en eptir þeim upplýsfngurn, sem hinn hnttvirtí þíng-
maður úr Reykjavík gat um, hve Iíti'ð væri eptir af þíngtíð-

indunum frá 1845 og 1847, þá er nú allt öðru máli að gegna.
það er nú korníð upp, ao ekki se til nema 100 eða 200 expl. af

tveimur fyrstu árunum, og ar því má þfngið ekkert missa. þ,i yrði
eptir uppéstúngunní alþíngi a~ kaupa sjálft þa'ð, sem vanta kynni,

en þetta get eg ekkl fallizt lÍ, að alþíngi kaupi alþíngistíOindi handa
hreppunum ; eptir því á 1. níburlagsatriðí nefndarinnar ekki vib,
nema forseti mætti skilja það svo, að þetta verðí að eins af þeim
tíðindum, þar sem afgángs verði samt sem ri'ður ekki minna en
100 exempl. óútbýtt; se það ekki meiníngin, þ;i verð eg a'ð fall-
ast á uppástúngu þíngmanns Reykjavíkur, að fresta skull málinu.
Breytíngaratkvæðí þíngmanns Borgfírðínga getur ekki vel stablzt, því
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þa~ má skilja það svo, að forseta yrði gjört a'6 skyldu, a'6 senda
tíðindin öll út um landlð, en sú mun þó vera melnfngln, a~ hann

eigi a~ standa fyrir útbýtíngu þeirra, sem gefin eru.
Forseti: Eg hefi allt af sldli'6 uppástúngu nefndarinnar svo,

a'il þar með væri meint til að útbýta því, sem afgángs yrði af þíng-
tíðíndunum, því alþíngið má ekki láta svo mlkið burt af þeim, a'6
það hafi ekkert sjálft eptir, t. d. að eptir yrðí frá 50-60 exemplör;
eg álít ótækt, að alþíngi eigi ekki dálítið éfargað, ef einhver vildi
eignast tíðlndln fd upphafi. Um breytíng aratkvæðlð nr. 4 hefi eg
allt af haldið, að meint væri, að forseti skyldi standa fyrir útbýt-
íngu tíðindanna, eins og fyrir öðru, er þarf að gjöra í þarfir alþíngis,
og tæki af alþfngískostnablnum það, sem þyrfti til þess að kosta; en
eg álít til þess hafi forseti ekki vald, því her er ekki að ræða um
kostnað svona í eitt skipti, heldur um árlegan kostnaðarauka, og
hann, ef til vill, eigi svo lítinn, og því þyrfti að senda um það bæn-
arskrá til kornings.

Framsögumaðu1': Forseti tók það fram, að það hefðl ei verið
meiníng nefndminnar , að g.inga svo nærri alþfngístfblndunum, að
ekkert væri eptir. Þa~ hefði verið æskilegra, að þíngmaðurlnn úr
Reykjavík hefði við Inng.íngsumræðn þessa máls getlð þess, að ekki
væri meira eptir af þfngtíðlndunum frá 1845 og 1847 (ll. Kr. Frið-
riksson: Eg gat þess strax); en mer finnst þjöðln þli hafa rett til,
að krefjast, a~ sjá skýrslu fyrir þessum alþínglstíðindum, sem út hafa
selzt ; því ári'il 1853 "ar upplag nlþfngistfðlndanna víst 1000 expl.,
og sömulei'ðis öll árin þar lÍ undan, þegar alþíngi var haldið, svo mðr
finnst þetta hljóta a'ð orsalm það, að þjóðin lÍ næsta þíngi krefji
reilmíngs um þetta. þetta gjörir mer nú enn þá örðugra að skilja
uppástúngu þíngmanns Reykjavíkur um, a'ð gefa sýslnmönnum og
amtmönnum alþfnglstíðlndí ; þar sem hann sagði, a~ þeir ætti eins
heimtíng á þessu eins og hrepparnir. þá vero eg a~ biðja hann, að
gæta þess, að hrepparnir eru þó fe!ög, en hitt eru einstakir menn;
svo þetta fellir sig sj;ílft, eins og eg gat um á'Oan.

Breytíngaratkvæbíð nr. 4 fellur enn fremur víð upplýsingu þessa.
um skort á fyrri þíngtíðíndunum, og verbur því bezt að láta þá sækja

þau, sem vilja, því hvernig getur forseti vitað, hvert bezt muni vera
að senda þau?

Forseti: Víðvíkjand! útsölunni á eldri þíngríðlndunum, þá vll

eg geta þess, að ário 1853 "ar eg í útsölunefndinni .með konferenz-
ráM Þ. sál. Sveinbjörnsen, eg man ekki hver var hinn 3.; skrifuðum
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,'i~ þá útsölumönnunum bréf um, a~ þeir skyldi skýra oss, og gJora
grein fyrir útsölunni, samkvæmt útsölusamníngum þeirra víð alþíngi,
og sendum víð afskrlptlr af þeim, en þlí var það alls einn þeirra,
sem sendi reikníng um það, skil aði þeim öseldu, og skýrði frá, hvar

nokkuð af hinum væri niður komið her og hvar út um land, hjá
þeim, er hefði pantað tíðindin, en áður hafði hann sent borgun fyrir
þau, sem selzt hörðu. En sá, sem hafði útsöluna lí hendi 1845 og
1847 hefir ein ga grein gjört fyrir útsölunni, og eg velt ei, hvenær
etur hvernig endurgjald fyrir þau hefir komið í jarðabökarsjéðinn.

Vit þetta var ekki annað að gjöra fyrir okkur, en annathvort at láta
svo búið standa, eta leggja á vald þíngslns, hvort það vildi höltla
mál m6ti honum, en það vildum við ekki gjöra upp á okkar ein-

dæmi, en enn þá mundi sá vegnr opinn samkvæmt samníngunum í
breti okkar, er til er í skjalasafni alþíngis, og má á því sjá, að víb gjörð-
um allt, sem okkur var unnt, til að koma þessu í það horf, sem vera

skyldi.
Vilhjálmur Finsen: Eg skal þó geta þess, at eg hefi sem

landfógeti útvegað reiknínga fyrir sölu þessara alþínglstíðinda fyrir
1845 og 1847 sem minnzt nr á; eg hefi nefnilega Ieiugíð skipun
frá endurskoðunarskrifstofu íslenzku stjérnardeildarínnar, at útvega
skýrslur um andvlrbi alþínglstíðlndanna, því endurskoðunarskrifstofan

hefir heimtað þetta, til þess að geta gætt þess, að upp í alþíngis-
kostnaðinn komi þær tekjur, sem koma eiga, og þlí einnig fyrir seld
þíngtíðíndí ; þessar skýrslur liggja vit jarðarbékarreiknfngana, og hef-
ir útsölumaður gefið mer greinilega skýrslu fyrir öllum þíngtfðlnd-
unum, sem hann haíði til útsölu, þannig að full skil mega álítast
gjört fyrir sölu þeirra; reikníngar þessir em til sýnis hjá mer hverj-
um, sem vill, af þíngmönnum.

Forseti: þat ern víst skýrslur fyrir seldum tíðlndum, en eg
verð að neita því þat se fyrir hinum óseldu.

Vilhjálmttr Finsen: Reikníngarnir voru gjörðlr fyrir öllum tíð-
índunum, bæbl hinum seldu og óseldu; þeir hafa síðar verit sendir til

stjórnarinnar og hefir hiin eingar athugasemdir gjört vm þá, eins og
eg ekki heldur sjálfur hefi betur vit á, en at fullkomin og ánægjan-
leg skil se gjör~ fyrir sölu þessara tíðinda, og at ekkert se at þeim
að finna, heldur hefir útsalan á tíðíndunum fyrir 1845 og 1847 jafn-
vel verið haganlegri, heldur en fyrir seinni lírin, því sölulaunin voru
minni; hinn háttvirti forseti getur feingi~ afskript af þeim reíkníng-
um, ef hann 6skar þess. Hvað nú útbýtíngunni á tí'bindnnum til
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hreppanna vlðvíkur, þli þykir mer ekkert spursmál um, a~ gefa þau
tíðíndin, sem líti~ er til af, og þegar eru uppgeingin eins og tíðind-
in frá 2 og, ef til vill, 3 fyrstu þíngunum. Eg get á hinn bóginn
ekki fallizt lÍ, a~ fela forseta, að skilja atkvæðagreiðsluna öðruvísi,
en orðin beinlínis hljóða, úr því eingin beinlínis uppástúnga er á
atkvæðaskninni Hm, a'ð slíkt skuli fela forsetanum, og finnst mer
eptir krfngumstæðunum réttast , að einúngis væri gefið hreppunum
exemplör af þeim tíðindum, sem her eptir lít koma, en ekki af þeim,
sem híngað til hafa verið prentuð, og skal eg stínga upp á, að uppá-
stringari yrðl klofin og borin upp í tvennu lagi samkvæmt þessu.

Arnljótttr Ólafsson: Eg ætla einúngis að skýra misskilntng
þann, sem orðið hefir út af breytíngnratkvæbi mínu. það Hr aldrei
ætlun mín, að hindra það, að hrepparnir sækti tíðindin á sinn kostn-
að, þeglll Mið væri að gefa þau, ef þeir svo vildi, svo að þá geta
hverjir, sem v ilj a, vitjað alþfngtstfðindanna. þetta sest bezt, ef að
því er g,í'ð, a'ð einginn efast um, að alþíngi megi gefa tíðindin, og
þá hefir hver sjálftiagt leyfi til, að retta höndina eptir gjöfinni; en
hitt þótti aptur efamál, hvort senda mætti tíbindin út um lan díð á
kostnað alþíngis, án þess a'ð bænarskrri væri send um það til kou-
úngs, það hefir verlð tekið fram, að það se einúngis a'ð gjöra mn
flutníng þeirra tíðinda, sem nú eru komin út, en alls ekki hinna;
þetta stendur og með berum orðum í breytíngaratkvæði mínu. Þeg-
ar landsmenn borga alþíngístollínn á annað borð, þá er eins hægt

fyrir þá, að borga flutningskostnað tfðlndanna um leið, eins og að
borga hann með sveltarútsvarinu, ef þeim gjUrist a'ð borga hann ,i
annað borð. Mer þykir ósanngjarnt, a'ð hin fjarlægustu héruðin
skuli gjalda fjarlægðar sinnar, svo þau geti ekki Ielnglð þíngtíðindin
flutt til sín, nema með ærnum tilkostnaði, þvi þau hðrubln hafa eins
mikinn rett til að hafa alþíngi nærri ser, eins og önnur hðruð; þau
eiga sannarlega eigi að gjalda þess, að Reykjavík hefir þótt bezt
fallin til þíngstaðar.

Stefán Eiríksson: Eg stend nú einasta upp til að láta þíng-
inu í ljósi, fyrir hverju eg muni gefa atkvæði af því, er stendur á
atkvæðaskrá þeirri, er her er til umræðu; eg felli mig bezt við fyrsta
níðurlagsatrlðí nefndarinnar; hinn heíðraðl þíngmaður Reykjavíkur

sagði, að það værl ekki til af þíngtíðinclum fyrir árið 1845 nema
í mesta lagi 150; eg held það þurfi nú ekki að vera til Iyrirstdöu
að aðhyllast nefndaruppusninguna, einkum ef þíaglð hallaði ser að
breytíngaratkvæðl hins háttvirta varaforseta; þYÍ eptir þYí, sem kom-
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i~ hefir fram í þingræðum manna, þá má nú gjöra rá~ fyrir, að ein-
hverjir hreppar láti ser liggja í léttu rúmi, þó þeir ekki geti ná'ð í
þessa margumræddu náðargjöf þíngsins, einkum þeir hrepparnir, sem
yrM a'ð kosta má ske 9 mrk. til 2 dala a'ð nálgast þau; svo líka get
eg nú hugsað mer, að þmgmaöurínn se ekki meir enn viss í tölu tíð-
índanna ; því utanþíngs her um daginn heyrði eg haft eptir þíng-
manninum, að þau væri ekki fyrir umgetið IÍr nema 80, en síðan
hafa þó aukizt víð 70.

Sveinn Skúlason: þó eg se nefndarmaður, þá ætla eg ekki ao
láta mer vera neitt kappsmál um þetta, og stend eg ekki svo fast
á móti því, a'ð þínglð gringl inn á níðurlagsatríðí nefndarinnar; en

af öllum þeim bollaleggíngum, sem gjörbar hafa verið í þessu máli,
þá finnst mer þó álit nefndarinnar vera það skásta, en það kann nú
a'ð vera af því, ab hverjum þykir sinn fugl fagur. þa'ð eina, sem nefnd-
ina vantabí, var, a'ð vita þann skort á þtngtfðíndunum frá 1845 - 47,
sem þíngmaður Reykvíkínga gat nú Iyrst um. Eg held hinn heiðraði
þíngmaður IÍr Auetur-Sknptarellssýslu hafi ekki alveg rett í því, að
hin fjærlægari héruðin keppist ei svo mikill eptir að f.i þíngtíOindin,
ef þeir þaðan ætti ao sækja þau, eða ná þeim til sín, því þegar
allir hafa jafnan rett a'ð þeim, og öllum þykir nauðsyn 1\ að fá þau,
þá er ekki skorturinn á tíbindunum frá 1845 nóg ástæða móti því,
að þau alþíngletíblndln se gefin, sem nóg er til af. Viðaukaatkvæðí
þingmannsins fr.i Reykjavík er reyndar á rettum ástæðum byggt, og

rett hugsað, en mer þykir þó ei astæða til, a'ð þeim, er hann til
nefnir, se útbýtt þíngtíöindunum gefins, þVÍ ef amtmennlrnír og bæj-
arfógetinn fá launaviðbét, þá ætti þeir að geta keypt eitt exemplar
af þíngtíOindunlllll, til að láta þa\'> liggja vi'ð skjalasafnib. Breyt-
íngaratkvæði þíngmanns Borgfirðínga hefir þótt mega misskilja, og er

það reyndar satt, og þykir mer ekki raðlegt, að bæta flutningskostnað-
Inum inn í alþíngiskostna\'!inn, því það er má ske ekki hægbarleikur
fyrir forseta, ao geta se\'> Ilm það, hvernig ritsendfngin og útbýtíngin
gelngur, og að f,i nægar skýrslur fyrir því, svo kostnaðurinn verði
sanngjarn. Breytfngnratkvæðl hins háttvirta 3. konríngkjöma þing-
manns er ekkert annað en orðaleíkur, því það getur her ekki verið
talað um, að gjöra hverjum hreppi a\) lagaskyldu, að sækja tíðindin,
heldur að þeir ætti kost á því, svo mer finnst eingin ástæða til þessa
breytíngaratkvæðls. 2. níðurlagsatrlðl neíndarlnn.ir er eg samdóma;
en viðaukaatkvæði þingmannsins úr Dalasýslu verð eg ao vera öld-
úngís mótfallinn) því það væri svo óendanlega hlægílegt, a\) þurfa að
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fá samþykki alþingis til a~ ljll bækur. Þa~ er auðvitað, að sveitar-
stjórinn á a~ sjá um, að ljll þau ekki nema þeim mönnum, sem
mundi fara vel með þau, e~a sem gæti útvegað þau aptur, ef að
þeim yrðí ; það dettur heldur elngum í hug, að gefa hverjum hreppi
þíngtíðlndín til þess, a~ þau lægi þar læst niður á kistu botni. þetta

vlðaukaatkvæði finnst mer því ekki bí~a svara.
6lafur Jónsson: Umræðurnar um þetta mál ætla a~ verða

nokkuð leíngrl, en eg hugsaði. Eg vil a'ð eins geta þess, að það fór
illa, að upplýsíng þingmannsins úr Reykjavík, um skort fyrstu þing-
tíðíndanna, kom ekki fyr; það kom mer til þess, ab gjöra ekki breyt-
íngaratkvæbí, vi~ undírbúníngsumræðuna, við 1. nlðurlagsatriðl nefnd-

arinnar, sem mer nú fel' a~ þykja nokkuð ískyggiIegt. Eg vero því
a'ð halla mer fyrst um sinn aa uppástringu hins h.ittvírta 4. korning-
kjörna þiugrnanns.

Framsögumaður : Eg skíl nú reyndar ekki í, að svo mikið
skuli vera selt af þfngtíðíndunum, eins og þíngrnaður Reykjavíkur
gaf í skyn; ætli þau hafi ekki fúnað eða farizt á annan hátt? því
áður hefir verið sagt, a\') það her'ði mest selzt af árs upplaginu 400

exemplör; hvar er þá a11t það, sem óselt er? Eg skildi ekki, hvort
það, sem hinn h.íttvlrt! 4. konúngkjörni þínginaður sagði væri eptir
óselt af þeim, væri auk þess, sem þíngmaðurlnn úr Reykjavík taldi
al) eptir væri, og væri svo, þá fer nú a~ batna í þvi. Nngma~ur

- Borgfírðínga og eg förum nú alveg sinn í hvora áttina; eg vil ekki
láta senda alþínglstíðíndln í hreppana. ;i~\lr en eg veit, hvort hrepps-

menn vilja þau eða ekki; eg held má ske a~ þeim se lítil þægð í
því. þa'ð væri eins og að gefa einhverjum það, sem maður ekki

veit hvort hann gefur nokkuð um, og troða því upp II hann a'ð
honum fornspurðum; eg get sagt vi~ einhvern mann: eg skal gefa
þer vissan hlut, en þú verður að sækja hann til mín, annars færðu
hann ekki; honum þykir þá ekki mikið í hlutinn varið, vlljl hann
ekki vinna þetta til hans, og líkt finnst mer nú vera varíb með þíng-
tíðindin. Eg ætla nú ekki að fara fleirum orðum um þetta, því
umræðurnar í mríli þessu eru orðnar miklu lelngrl, en nokkur þörf var á.

Gísli lJrynjúlfsson: Mer þótti æfinlega mál þetta vera r.ing-
lega upptckíb fd fyrstu, eins og eg sagði víð inngángsumræ\')una,
og furða eg mig nú því ei heldur á, þó vandræðin ætli að vaxa ept-
ir því, sem menn komast leingra út í það ; því útbýting alþíngtstíð-
indanna ætlar nú, sem von er, ab stranda á sama skeri nu, sem út-
gáfa þeirra frá upphafi hefði átt að stranda á, þar \l'ð það sýnist al)
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vera til lítils, a~ vera að troða út Mk, sem landsmenn vantar allan
áhuga á a~ vilja eiga. En fyrst nú einu sinni í þetta óefni er kom-
íð, þá finnst nler það sjálfu sel' samkvæmt, að halda út til endans,
og eg get þá ei annað se~, en að þíngið, fyrst það endilega fyrst
víll gefa tíðindln út, og svo útbýta þeim geííns, eigi þá Iíka einnig
að annast um, að koma þeim til manna; og því mun eg gefa at-
kvæbí mitt fyrir breytíngaratkvæðí þíngmanns Borgflröínga, a~ forseti
sjái um, a~ koma tíðlndunum lí sem hentugasta staðl, og hrepp1rnir
svo a~ eins nálgist þau þaðan, líkt eins og þíngmaður Ísfirðínga gat
um. SömuleiOis ætla eg mer að gefa atkvæði mitt fyrir breytíngar-
atkvæði hins hefðraða varnþíngrnanns úr Dalasýslu, þó sumir hafi
kallað það hlægllegt, því mer finnst það fullkomlega vera sjálfu ser
samkvæmt, og ekki hlægiIegra, en allt hitt, ab alþíngi l:íti ser eínníg
vera annt um, að fá sem flesta til, að lesa þíngtíðíndin, fyrst þa\'!
á annað borð er að f:íst víð að koma þeim út. A\'! öoru leyti skal
eg enn að eins leyfa mer að svara einu orðl því, sem hinn háttvirti
framsögumaður sagbí vi'ð nndírbúníngsumræðuna, og eg þá gat eigi
svarað, af því umræðunum var hætt fyr, en svo, a'ð eg kæmist að,
Hann kvað það ófrj:ílslega skoðun, a'ð vilja ei, að alþíng gæfi, út
fullkomin þíngtíbindl, og þótti það mótsögn víð að óska, að þingið
værl haldið í heyranda hljéðí ; en eg verð þá a'ð segja honum það,
ab á Einglandi, þar sem ver þó allir vitum að öll þíngstjórn er frjáls-
legust og leingst komin, er ei sá síður, a~ þíngið sj:ílft gefi annað út,
en ágrip af athöfnum sínum, en áhugi landsmanna á, að þekkja mn-
ræðurnar. er svo mikill, einmitt af því þíngi~ er haldið í heyranda
hljöbl, a~ blaðamennlrnír halda hraðskrlfarn til þess, a~ skrlfa þær
or~rett npp og gefa þær svo sjálfir út í blöðum sínum, er fljúga út.
Og að endíngu skal ~g n~ eins bæta því vlð, a\'! ef það á að vera
frj:ilslyndi, að ,-iIja einmitt Lita gefa sem mest af ræðum sínum út
á landsins kostnað, þá verð eg að segja, a~ eg hirbi ei stórt um, a~
eiga nokkurn þátt í slíku frjálslyndi.

Framsögumaður : Eg vil bioja hinn háttvirta forseta að gæta
a~ 71. § í alþínglstllektpunlnnl.

Stefán Jónsson: Mer hefir eiginlega aldrei verið svo serlega
annt um þetta mál, því það hefir, þar sem eg þekki til, verið flutn-
íngurinn, en ekki verð tl'bindanna, sem hefir verið í vegi fyrir ritsölunní,
eins og eg mun hafa á~ur getið ; en þar e\'!það er nú komið svonalangt,
þá finnst mer ekki eiga a~ fresta því, ne fella það. Ef það kemst á,
no tí~indunul1I verði gefins útbýtt, þá finnst mer líka ætti ao koma
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þeim gefins til þeirra, sem þiggja eiga; því annars væri gjöfin ekki
nema fyrir næstu sýslurnar, sem sízt þurfa þess með, því eg gjöri
lítio úr þv] fyrir menn, ao n,í tfðlndunum frá þeim stað, sem þeir
hafa kaupstefnu, en aptnr er lítio gagn ao þeim gjöfum, sem menn
ekki geta eða vilja vinna til að þiggja. Eg verð því að fallast á
breytíngaratkvæðí fulltrúa Borgfirðíngn, því það fer fram .i þ,í sann-
girni, að allir fái gj1if þessa með jöfnum kj örn lll.

Jón lljaltalín: Þegar eg las nefndarálítib, fannst mer það gott,
en það, sem vantaði, kom í breytíngnratkvæbi þínginanna Borgfirb-
ínga, sem eg er alveg samdóma. Mer þykir nú ekki vert að tala.
leingur um þetta mál, því það verour því 6ljósara, sem menn lelngur
ræða um það; þall verður eins og einlægur hrærigrautur, þegar verið
er ao smasjéða það svona yfir ýmsum eldum.

Petur Petursson : Eg stend í þetta skipti einúngis upp af ná-
úngans kærleika, og þá þarf maður aldrei að vera svo lángerður.

Mer finnst það hart, að hinn heiðraði framsögumaður skuli vilja
bera brigður lí, hve mikið er óselt af fyrstu alþíngtstlblndunum, og
það þVÍ fremur, sem þingmaður Reykvíkínga gat þess strax við inn-
gángsnmræouna.. HYLlo breytíngaratkvæðí mínn viðvíkur, þ,i vil eg

ekki kannast vlð, að það se eintómnr orðaleikur, því nm hann er
mer aldrei, en það er ekki heldur tóm orðabreytíng, þVÍ eg vildi
koma í veg fyrir misskilníng á 2. niðurlagsatrtðí nefndarinnar, sem
mer fannst sumum vera hætt víö ; en eg er þá ekki svo fastheldinn
við það, alJ eg vilji leingja þíngræðurnar út af því.

Magmís Andr2sson: Eg var samþykkur nefndinni í því, að
hver hreppur skyldi fá eitt exemplar af þíngtfbíndunum, en mel' þykir
það vera þýOíngarlaust, ef þau geta ei komlzt til þeirra kostnaðar-
lítio fyrir þá, eg vil ekki segja kostnaðarlaust, ef þeim t. a. 111.

væri kornið lí einhvern hentugan stað, svo þeir þaðan ætti hægt
með að n.ilgast þau. Eg verð því að halda mer til 1. niðurlags-
atriðls nefndarinnar, og breytjngaratkvæðls þíngmanns BorgfirOínga,
en þó líríð se orðið til af fyrstu þíngtíðlndunum, sem mer reyndal'
vlrðlst næsta ótrúlegt, þá held eg það gjöri eldri svo mikið til, því
fólk mun ekki sækjast eins eptir all lesa þau, eins og hin nýrri, ef
það annars vildi lesa nokkuð af þeim.

Jón Sigurðsson fni Tandraseli : Eg gat þess strax við inn-
gángsumræðu þessa máls, að eg héldi það yrði lítil rettarbót Í þessari
gjafuákvörðun fyrir sveitir þær, er liggja leingst nora nr og vestur
,i landi, ef þær eiga ail sækja lÍ sinn kostnað hver sitt exemplar
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tíNÍldanna híngað suður íReykjavík, og sízt, ef það á að vera skyldu-
plikt þeirra, eins og helzt er að sjá af nefndaruppástúngunni, a'ó
hver sveit eigi að skyldast til, að sækja þau, og hreppstjórinn ao
geyma þau vandlega við sveitarskjöllnj virðist mer þá, að nær hrepp-
stjórar skiptast um, sem stöku sinnum ber nú til, geti sá nýi hrepp-
stjóri krafið hinn um að hafa til alþínglstfðindln, og afhenda ser þau,
og ekki batnar, ef víðankantkvæbíð þíngmannsins úr Dalasýslu geing-
ur fram, því þó sveitarstjérum þætti nú íhorfsvert , að baka sveit
sinni þann kostnað, ab fara að senda eptir tíðlndunum svo langa vegi,
þá geta einstakir menn, sem vilja fá að lesa þau, gjörzt upp á hrepp-
stjórann, og heimtað af honum, ao hafa þau á reiðum höndum handa
ser að lesa þau; af tvennu iIIu held eg taki þó heldur breytíngar-
atkvæðið hins 3. konúngkjörna þingmanns, en þó helzt breytíngar-
atkvæði þíngmanns Borgfirbínga, að þíngíð bi~ji forseta, að koma
tíbindunum lÍ þfngsins kostnað á þá hentugustu stað! út um Iandíð;
eg held það þyrfti ekki ao verða mikill kostnaður, því eg álít nóg,
og þá hentugustu staði, að koma þeim til arntmannanna ; þao vita
allir, ao ekki er örougt að koma þeim hðrna til amtsins, og ekki
þarf að kosta mikið, ao koma þeim hððan til Stykkishólms, þYÍ
þangað falla nógar sjóferðir héðan frá Reykjavík; það er þá örðug-
ast <10koma þeim til norðuramtsins, og er þjí mögulegt, eins og
stringlð hefir verið upp á, að senda þau héðan í einu lagi til Hafnar
og þaðan til Akureyrar; hitt get eg ekki ímyndað mer, ao arntmenn-
irnir færist undan, að koma þeim svona yio hentugleika, eins og
lagaboðunum. til sýslumannanna, og þ,í mundi hreppstjórarnir göð-
fúslega taka þau sjálfir hjá þeim, svo þetta sýnist allt mögulegt og
kostnaðarhtíð.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eptir því, sem mer skildist
Ii ræðu hins heibráða framsögumanns, þli þykir honum ei miklu
skipta, hvort mikið ella lítið er til óselt af hinum fyrstu alþíngis-
tfðindunum, og þykir mer það eins og lýsa þVÍ, ao hann hugsi mest
um, all skara eld að sinni köku; því þall er svo sem auðvitað, að þeir,
sem hef eru næstir Reykjavík, verða fyrstir til all ná tfölndunum,
en hinir sitja á hakanum, sem fjær eru; en það get eg ekki annað
en alitlð með Wn évlburkvæmllegt. Ef að þínglð mí feIlst á upp-
astúngu nefndarinnar, þá er eg samþykkur því, at forseta verbí
fallð á hendur, að standa fyrir útsending tíðlndanna ; hitt vii eg ser-
staklega se tekið fram, að ekkert se gefið af þeim tíðindum, sem lít-
io er til af, og ef að einhver kann að vilja fá eitthvað af þeim, þá
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verði það selt. Ef þíngið "ill fella breytíngaratkvæðí þíngmanns-
ins úr Borgarfjarðarsýslu, þá hygg eg, a~ mörgum kunni a'ð þykja
ser sýnd veiðin en ekki gefin, 'og því ,ílít eg það vera rðtt, að að-
hyllast það, þVÍ þab mælir sannarlega rettvísi og sanngirni með því,
að öllum verði gjört jafnhægt fyrir a~ nálgast tíðíndln, úr því þau

eru öllum gefin. Vi'ðaukaatkvæN þíngmannsins úr Dalasýslu álít eg
vera vaniðarvert að fallast á, því eg er hræddur um að líti'ð verði
úr gjöfinni, ef að hver maður, sem vill, ætti beina heimtíngu á, a~
fá þau til að lesa þau, og halda þeim hjá ser svo og svo leingi; eg
held, þegar þau eru búin a~ g.ínga í gegnum margar og sumar mis-
jafnar hendur, þá verði lítill feingur í þeim Iyrir hreppstjörnarern-
bættin; eg ætla því ab gefa atkvæðí mitt einúngis fyrir 1. uppá-
stúngu nefndarinnar, og breytíngaratkvæðinu nr. 4.

Páll Melsteð: Eg verð að lýsa því yfir, að eg er lÍ sama máli
og hinn heíðraðí þíngmaður Suður-Nngeyínga, eptir þær upplýsing-

ar, sem fulltrúinn úr Reykjavík hefir gefið um skort á þíngtíðind-
unum frá 1845 og 1847.

Framsögumaður : Eg átti ekki von á því, a'ð hinn heiðraði
þíngrnaður frá Suður-Þíngeyjarsý~lu dréttuðl a'ð mer nokkurri hlut-

drægni, því til þess hafði hann eingan rðtt, og eg veit ekki til, a'l>
eg hafi sýnt hana í nokkru máli á þíngum, sem geti gefið honum
tilefni til þessa. þíngmanninum fni Eyjafjarðarsýslu var fyrir laungu
búið að svara, og eins hinum hattvirta fulltrúa Skagflrðíngn, svo eg
fer ekki her að taka það upp aptur, En þó ao blöðin gefi út þíng-
tíðlndln á Einglandi, þ;í get eg ei skilið það geti korníð til umtals

her, því þao er "íst ærið ólíku saman að jafna, ástandinu á Eing-
landi í þeim efnum, og ástandinu á Íslandi; eg held vi~ þyrftum þá
ao hafa fleiri blaðamenn, en víð höfum, fleiri prentsruiðjnr, betri vegi
og greiðari póstgaungur, ef allt ætti her ab ganga jafnhratt frá þíng-
inu, eins og það ge ingur á Einglandi. Eg ætla svo ekki að fara
fleirum orðum um þetta; þó vil eg bæta því víð, að ef þíngtíðindlu
verða nú send á kostnað alþíngls til hreppanna. þ;i gæti svo Iaríð,
að bænarskrár kæmi til næsta þíngs um, að afbíðja sendíngarnar.

Benedikt Þórðarson: Eg held þao verði full vandræbafirrfng
í máli þessu; se níburlagsatríðí nefndarinnar borið upp í tvennu

lagi og byrjað á neðri endanum, og borin fyrst upp orðin : "þau
þíngtíOindi, sem hef eptir út koma", verði þetta a'ð eins samþykkt,
þá hverfa a'ð miklu vandræði þau, sem flutningur tíðindanna hefir
í för með Ser. En yrðí síðan fyrri hluti atriðísins borinn upp ein:;
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og hann er, og samþykktur, er ekki annað sýnna, se tíðlndín ekki
til, en að það verbí happ, sem hlýtur, hverjir hreppar geti feingið þau
og hver hreppur verði þ:l feignastur sínum hlut, þegar hann nær
honum.

Forseti: Þa~ "ar áður buíð að geta þess.
Ásgeir Einarsson: Eg hefi ekki aukið þíngræðurnar, með a'ð tala

mlkið í þessu máli híngað til, og það skal heldur ekkí verða lángt,
sem eg tala nú. Eg vil geta þess, að þó að margir þíngmanna
hafi mikillega fallizt lí breytíngaratkvæðí þingmanns Borgfirbínga, þá
vil eg þó heldur fresta málinu, en fallast lÍ það, því ef flutnings-
kotnaðurlnn á að leggjast víð alþfngiskostnaðinn, álít eg, ao um slíkt
verði að sækja til komings, eins og um stofnun bókasafns fyrir al-
þingi, enda er ekki hægt að sjá fyrir, hvað kostnaður þessi gæti orðið
mikill, meðan ekki er kornið i kríng með póstgaungllmáli~. Aptur
lÍ móti felst eg á það, sem hinn heíðraðí fulltrúi Suður-þíngeyínga
sagði, að ekkert verði gefið af þeim þíngttðíndum, sem líti~ er orðið
eptir af; en hvað þVÍ viðvíkur, að þau se ekki le~ ó"önduoum
mönnum, þá er það fólgi~ í 2. nlðurlagsatrlbl nefndarinnar, þar
sem hreppstjórum er ætlað að geyma þau, og þá er þeirra skylda, a'ð
ljá þau ekki nema þeim mönnum, sem fara vel með þau. Eg fyrir
mitt leyti get heldur ekki fundið neitt hneykslanlegt í viðaukaatkvæði
þíngmannslns úr Dalasýslu; þvert á móti vil eg halda mer til þess,
og er eg því samdóma.

Forseti: Með þVÍ a~ ekki taka fleirri til máls, þá álít eg á-
lyktarumræðu þessa máls Iokíð ; "ii eg þá biðja þíngmenn ao
gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskr.innt.

Var síðan gelnglð til atkvæða um þessi atriði:
Tölul. 1. Uppástúnga H. Kr. Friðrikssonar.

Felld með 18 atkvæðum gegn 5.
2. Nefndin (1. niðurlagsatriði}:

a) A~ allir hreppar á Íslandi fái að gjöf hver hreppur fyrir
sig 1 exempl, af öllum þeim þíngtíðindum, sem her eptir
koma út.
Samþykkt með 22. atkv. gegn 1.

b) og af hinum, sem út hafa komið síðan 1845, að svo
miklu leyti, sem þau eru til.
Samþykkt með 14 atkv. gegn 8.

- - 3. Vlðaukaatkvæðl H. Kr. Friðrikssonar .
'I'ekið aptur af uppástúngumanni.

603



Tölul. 4. Breytíngaratkvæðí Arnljóts Ólafssonar.
Fellt með 14 atkv. gegn 10.

5. Breytíngaratkvæðí Peturs Peturssonar.
Fellt með 12 atkv. gegn ll.

6. Nefndin (2. níburlagsatríbi).

Samþykkt með 10 atkv. gegn 9.
-- 7. Viðaukaatkvæði Indriða Gíslasonar.

Samþykkt með II atkv. gegn 8.
Forseti: þar næst kemur til alyktarumræðu og atkvæða-

greiðslu kollehturnálið; þíngmaðurínn úr Rángárvallasýslu er fram-
sögumaður. Eg hefi látio prenta atkæðaskra í málinu, og vona eg
allir þíngmenn hafi hana fyrir ser.

At.k v æ ð a s k r á

í kollektumálinu.
Uppástringur nefndm'innar:

a, A~ konúngur leggi fyrir stjórn sína, ao lúta semja og aug-
lýsa á prenti nýja reiknínga yfir kollektusjóðlnn ffli árslokum

1797, byggða á þeim skýrslum og reikningum rentukammers-
ins um íjurhag öjóðsins, sem þá voru auglýstir.

b, Ao öllum þeim útgjöldum, sem frá árslckum 1797 hafa verið
tekin af kollektunní, en sem ekki geta kornið henni víð eptir
hennar sérstaklega uppruna og augnamíðl, og hinum konúng-
legu stofnnnarbréfum hennar frá 29. marz og 18. októbr.
1786, verbí haldið fyrir utan þá reiknínga.

e, A~ Íslendtugum veitist, sem öðrum málsaðila af sinni hálfu,
full hlutdeild í rannsókn og úrsllturn reikninganna, áður en

þeir verða til lykta leiddir með konúnglegum úrskurði.
d, Ao konungur allramildilegast hlutist til um, að kollektnsjéð-

urinn, samkvæmt þannig löguðum reilmíngum, verði með
fullum skilum viðreistur ;i kostnað ríklssjéðsins.

MáIi~ var síðan afhent framsögunuinni.
Framsögumaður (Páli Sigurðsson): Eg þarf ekki, og skal ekki

vera margorður ; því eins og atkvæðaskraín ber með ser, er ekkert
breyríngaratkvæbi fram komið "i'b uppástringur nefndarinnar; her er

því eingu að svara, og ekkert að skýra; eg skal því einúngis halda
fast ,'i~ það, sem greinilega er tekið fram bæði af mer og öðrum
þíngmönnum, og vil því bíða átekta, þangað til ef eg af umræbun-
um fæ astæðu til að svara einhverju.

Konúngsfulltrúi: Hinir heiðruðu þíngmenn munu lÍn efa muna
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eptir því, að eg á hinum fyrri þíngum hefi mælt móti því, að kon-
úngi væri send bænarskr.í um víbrðttfngu kollektusjöðsins, og eg
færði þá þær ástæður fyrir meiníngu minni, sem þíngmenn að
sönnu hafa mótmælt, en ekki getað hrakið. Eg hefi enn þá sama
álit á málinu, og hefi í eingn breytt meiníngu minni um það, og
vero eg því í kröptugasta máta að nl~a þínginu frá, að senda nú
konúngi ítrekaða bænarskrá um þetta málefni. Þíngmenn hafa að

sönnu á~ur gjört ser göðar vonir nm, að bænarskntr þeirra mundi
hafa æskilegan ádngur í þessu efni, en reynslan hefir þó sýnt það, sem
eg ætíð hefi til getlb, að ekkert annað hefir áunnizt mel) bænum þeirra.
en ítrekabar synjanir. Þíngm ætti því síður mí al) senda konung]
ítrekaða bænarskrrí, sem hann í auglýsíngu sinni til þíngsins hefir

með skýrum og alvarlegum orðum sagt, að þetta mál væri fullkom-
lega ;í enda klj/lo með konúnglegum úrskurði, og að það se því ekki
nein ástæða til, að taka til greina bænarskrá alþingis í þessu efni.
þessi skýru og skýlausn orð lýsa þVÍ, að stjórnin er öldúngis sann-

færð um, að eingin gild retfanlstæoa er til þess, að fara þeirri kröfu
á flot, sem þfngíð hefir gjört, og þínglð getur því ekki vænzt þess,
ao stj6rnin mnni fara því ;í flot ,'io ríkis daginn, al) hann leggi pen-
ínga fram til viðreisnar kollektusjdðnum. þín gil) verour nl. al) gæta
vel ao því, að þao nú er ríklsdagurinn, sem hefir rál) yfir ríkls-
sjdðnum, en ekki ríkisstjórnin, og hún mun, eins og eg 1Í()an sagoi,
eingan veginn verða því meðmælt. að ríkis dagurinn leggi fe til í
þessu skyni, þar sem hún álítur kröfur þíngsins á eingum réttum
rökum byggbar. þao mun því mí sem fyr verða öldúngis :ír<ing-
urslaust fyrir þfnglð, ao ítreka þessa bænarskra , og eg get í þessu
tilliti ekki annað en skýrskotað til orða þeirra, er hinn hríttvirtí þíng-
maður Ísflrbínga talaði her á þínginu fyrir skemmstu, al) það væri
ekki reit fyrir þíngfð ao fara fram lí það, sem eingin líkindi væri
til, að stjórnin mundi veita, og menn sjá ao ekki er til neins. .Mer
vírtíst það væri tlltækllegrí vegur, þó eg eingan veginn álíti hann
göðan, að þíngíð sæi nm, no málefni þetta væri borið upp fyrir
ríkisdeginum af einhverjum ríklsdagsmanní , er til þess vlldí verða,
heldur en að þreyta stjórnina með þr.íbelðní. Eg verð, til að forð-
ast ofmikla orðaleíngfngu, ao "Ísa hinum heíöruðn þíngmönnum til

þess, sem þeir annars ekki munu hafa gleymt, er eg hefi talað mn
þetta mál á hinum fyrri þíngum.

þessi fáu orð hefi eg ekki talað í því skyni, að eg vænti þess, að

þau muni snúa huga þíngmanna í þessu máli, er þeir sækja SYO fast
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með kappi og eindrægni, en eg hefi talað þau til þess, a~ þíngrnenn
heyri, a~ mer er ekki enn þá horfinn hugur í tilliti til þessa máls,
og til þess, eptir skyldu minni, a~ mótmæla þessu málefni stjórnar-

innar vegna.
Forseti: Eg skal leyfa mer með tilliti til þess, sem hinn hátt-

virti kom1ngsfll11trúi sagbl, að láta þ,i meiníngu í ljósi, að eg get
ekki se~, að þíngíð, ef það fellst á málið, geti annað gjört, en sent
nm það bænarskrá til kornings ; en eg fæ ekki seú, að þaö geti farib
með rnalið til rfkleþíngsins. Aö öðru leyti skal eg sj,i um það, ef
þíngið fellst á, að bænarskrá verði rituð, að hún verði með öllu

sómasamlega og kurteyslega orðuð,
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Hinn hattvirti konúnq««

f1l1ltrtH tók af orðum mínum í öðru máli ástæðu til að geta þess,
aú eg hefði mótmælt þar því, sem eg hefði her mælt meb ; það mun
vera meiníng sú, sem eg let í ljósi í prentsrniöjuruálinu (Margir: í
kristfjárjar'Oamálinu), en það á ekkert skylt vÍ'O þetta múl. Í krist-
fjárjar~amálinu gat það alls ekki verið, því þar mælti eg einmitt með
aú vernda gjafabréf og stofnanir sem mest óbreytt í tiIgángi sínum.
Í prentsmiðjumálinu "ar allt Horn nHÍIi að gegna, því þar var eptir
mínum skiIníngi ekki annað gjört, heldur en a'O stjörn einnar stofn-

unar varði fe hennar á einn vissan hátt, sem "ar eptir hennar áliti
til almennra þarfa. Her er aptur spursmál, hvort stjórnin hafi haft
rett á, aú fara svo me'O geymslufé sitt, kollektuna, eins og hún hefir
gjört, og það ætla eg ekki vera. Her er ekki tilgángnrinn að vinna
rettindi, heldur a'O ganga eptir sínu, heimta það, sem menn þykjast
eiga; í hinu málinu var a'Oræða nm stofnun, sem stjórnin hefir und-
ir höndum. Þil~er sagt, a'O konungur hafi mí ekki r,Í'O yfir ríkissjóð-
inum; það er að vísu satt, en hann hefir fleiri eu einn veg til, a~ hafa
fram þetta mal; her hefir verið snlnglð upp lí tveim vegum, a'ð vísa
málinu til dómstólanna, eða leggja það fyrir nefnd. Ilppristúngan
mlðar til hins síðara, til ac gæta a\') og endurskoða, reilmíngana og
vlrbis] sá vegurvel formlegur, sem ekkert er út á að setja. Ef stjórn-
in yrOi sannfærð um það, a'O "er hefðum rett, þ;í er ristæða til a'O

halda, að hún fellist á þennan "eg, og því "ii eg greiða atkvæði fyrir

þessu.
Arnljótllr Ólafsson: Eg get eigi neitað því, að eg er

hræddur nm, að hinum háttvirta 7wmíngsfulltrúa hafi orðið það á
her, sem honum mun aldrei hafa fyr á orðíb, að hann reOi þínginu

til, að hafa "i'O þá aðferð, sem er skökk, bæði a'Oefni og fyrirkomu-
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lagi. Eins og hinn háttvirti forseti sagðl, getur alþíngi ekki snúið

ser a~ ríkisdeginum. Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi veit, að al-
þíngi á einúngis víð konúng, ef fallizt er á málið, og þá er bænar-
skrá sá eini vegur. Anna'ð mál er það, ef málið er svo vaxíð, a~

þíngi'ð vill vísa því til yfirvalds eður til raðherrane, en þessu er nú
eigi !lVO varið með þetta mál. A'ð efninu til se eg heldur ekki, a'ð upp-
ástúngurnar geti á nokkurn hátt snert ríldsdaginn, nema sí'ðasta atríðíð,
A'ð auglýsa reiknínga, getur konúngur án ríklsdagsíns, þrí það heyrir
framkvæmdum til. Stafliður b er um fyrirkomulag og ráðstöfun á

Þ essu, og hverja lögun skuli víð hafa og hvað skuli auglýsa; þa'ð
heyrir einnig framkvæmdum til, og þarf ekki þar rfkisdagslns. Sama
er að segja um hin atriðin. Annað mál er það, ef reisa lÍ við koll-
ektusjöðinn á kostnað rlklssjéðslns, þá rekur til rfklsdagsins, en fyr,
ekki; en þá er það þó konungur, sem leggur það fyrir hann, en ekki
-vðr eða alþíngi. Eg vona því, að konúngsfulltrúi r:i'ði ekki frá
m.ílínu af þessum astæðum. Annars held eg nefndarnlitlð hafi í
eingu verið ós6masamlegt; en ef bænarskrá verbur send, þil mun
forseti og nefndin sj;í nm, ef þörf þykir lí, að hún varði eins og
hún á að vera.

Konúngsfulltrúi: Eg efast ekki um það, að mer opt hefir
kurmað að skjátlast í ýmsu her á þíngi, og þar sem hinir heiðruðu
þíngmenn hafa híngað til ekki borið sig upp um það, þá verð eg að
eigna það bæbl umburðarlyndi þeirra, og, ef til vill, líka hinn, að
þeir hafi ekki verið eins skarpskyggnlr og hinn heiðraði þíngmaður
Borgflrbínga. Eg verð að benda þessum þíngmanni til þess, a'ð þa'ð
var ekki meiníng mín, a\') alþíngl ætti að snúa ser með bænarskrá
til ríkisdagsins, því orðið bænarskní bnikaði eg ekki; ekki var heldur
sú meiníngin, að þíngi'ð skyldi biðja stjórnina að bera mállð upp víð
rfklsdaglnn. En þar eð það ekki einúngls er stjórnin, heldur og
serhver rfkisdagsmnður, sem rett hefir til að taka 'J1nitiativ« á ríkis-
deginum, lutu orð mín að því, a'ð sá vegur væri mögulegur, til a~
fela þetta mál einhverjum ríkisdagsmanni til að bera það upp, og því
benti eg á þessa aðferð, þó eg ekki rððí til hennar.

Framsögumaður : Eg þarf fáu að svara; minn háttvirti með-
nefndarmaður og þíngmabur Ísflrðínga hafa gjört það, og tekið fram
það, sem taka þurfti; eg er nú á sama máli og hinn hattvlrt! þíng-
maður Ísfirðínga, að úr því malíð er kornið fyrir þfngið, úr því svona
lángt er komið, se ekki nema um tvennt að gjöra, annaðhvort að
fella það með atkvæðum, eba rita um það bænarskrá til konúngs.
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þingmaður Borgfírðínga sýndi, að atrlðið undir stafli~ a lýtur a~ því,
að biðja um, að reikníngarnir se endurskoðabír og uppgjörðír, og

leitt rök að því, að ekki þarf a~ fara mc~ það til rfklsdagsins. Eg
er samþykkur hinum hæstvirta kOn1tngs{ulltrúa í því, að þetta er
ítrekuð bæn; en bænir hafa áour verið ítrekaðar her lÍ þíngi, sem

misjafnt hefir verlð tekið undir, og illa sp.ið fyrir, bæbi af hinum
háttvirta 7wnúngsfulltrúa og þá fleiri könúngkjörnum þíngmönnum;
það er undirskript kenrings undir íslenzka textann; það hefir opt
verið gjiirt; eg man ekki, hvað opt ao sú bæn var ítrekuð; nú hefir
það feingizt; menn heyrðu þó, hve konúngs{ulltl'úi relli frá því upt-
ur og aptur, og sagði þao mundi ekki fást; það sýnir, no ekki er ó-
mögulegt, no fá eítthvað, þó synjað se um stund; það er eðlilegt,
þó stjórninni þyki vlðurhlutamikið, að láta fara að rannsaka þessa.
reiknínga, ef svo kynni að fara, að hallaðlst á ríklssjéðlnn, svo hann
þyrfti a~ bæta fe við, og því er það ekki undarlegt, þó hún vilji
sjá, hvort Íslendingum er alvara, og þeir vilji fylgja því fram, að
fá vafalausan rðtt, Víðvfkjnndl því, sem hinn háttvirtí kontíngs{ulltrúi
sagði, að þingmaður Ísflröínga hefði haft aðra meiníngu um krist-

fjárjarGirnar, þ,í er það ekki rétt hermt, ÞYÍ það var einmitt sama
stefnan, sem hann heIt fram og í þessu mrili, sri, no tílg.ingí gjaf-
aranna yrðl ekki raskað, þar sem nokkur sönnun væri fyrir rriðstöf-
unum þeirra; eg veit vel, að konúngur er ekki einvaldur í þeim
málum, sem lúta undir rfkísdaglnn ; en hann er einvaldur her hj,i
oss; því þekki eg ekki nema þenna veg til hans; þa'O er því annað-
hvort að gjöra, a'O fella nuilið, eaa rita bænarskr.í til kornings. Kon-
úngsfulltrúi sagbl no nefndarrilitið væri eigi svo hæversklegt sem
skyldi; nefndin gat þó ekki se'ð, að þetta væri ekki boblegt fyrir
knrteysisbrestí ; nefndin vill einasta lofa þYÍ, að hafa bænarskrá til
konúngs, ef þíngio samþykkir að hún se send, svo síðsamlega orðaða, ao
hún se a~ því leyti víðunanleg, og IIIÍn vill einúngis hafa hæverskur
bænarskrár. Fleira hefi eg ekkl a'ð segja í þetta sinn.

Petur Petursson: Eg skil ekki, hvaða ar.íngur getur af því
orðlð, þó það, sem faríð er fram á undir staflið e, að Íslendingum
veitíst hlutdeild í rannsókn reíknínganna fái framgáng, því konungur
á að skera IÍr; en einginn íslenzk ur rriðgjafí. En eg vil ekki gjöra
ráð fyrir hlutdrægni hjii þeim, sem ætti að endurskoða reikníngana,
þó einginn Íslendingur kæmi þar aa; þao er, ef til ,-iII, meiníngin,
að Íslendingar hafi betri elju eða vit á þessu, en Danir; það skil eg

nú ekki; það er því árángurslaust og óþarft, og spillir, af því það
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gefur til kynna tortryggni, eða að minnsta kosti lítur svo út; hér

er beðið um tvennt; af því getur konringur annað, en ekki hitt;
hann getur liÍti~ endurskoða reikníngana, en ekki það, sem beðið er

um undir staflið "d"; hann getur ekki hlutazt til um það án ríkis-
dagsins ; það er undarlegt, að bíðja um tvennt, hvar af annað verð-
ur veitt, en annað ekkl ; undarlegt, a'b komíngur leti skoða reiIm-
íngana, en kynni þó, ef til vill, ekki geta vlðrðtt þá; mer þykir því
formið á uppasningunnl Isjarvert, án tillits til efnisins. Þa~ er á'bur
tekið fram af mer, a~ það væri ósamkvæmt tilgángi kollektusjéðsins,
a'b verja fe hans til strandamælínga, en það er ekki rðttur vegur,
al'l fá því kippt í líð, með því að þráklifa svona á þVÍ. Hinn hæst-

virti konúngsfulltrúi benti lÍ annan yeg, sem sð, að fara til ríkis-
dagsins, og bera m.ílið undir hann, en þetta verður nú ekki hððan
af, þar ekkert breytíngaratkvæ'bi er um þal'l; enda efast eg um, að
þíngi'b geti snriíð ser til hans, nema eins og hver prívat - maður.
þa'b getur vel verið, að það í sj álfu ser væri eins gott, ab snúa ser
í þessu máli til ríklsdagsins, því að hann hefir sýnt, að hann er
frjtilslyndur og göfuglyndur við okkur Íslendínga ; þar að auki kynni
hann, ef til vill, a'b taka það betur upp, ef þetta mál væri boríð
undir hann af einhverjum úti fd, heldur en ef það værí gjört af
stjórnarherrun u lll.

llalldór Jónsson: Eg skildi svo hinn h.ittvirta komíngkjörna
þíngmann, sem nú settist niður, að hann teldi líklegt, a'b þa'b kynni
fást, a~ reikníngarnir yrðí endurskobaðlr , en hitt ólíklegra, a'b sá
mismunur, sem verða kynni, feingist úr ríkissjóðnum. Eigi a'b síðnr
finnst mer með þessu nokkuð unnið, því feingist reikníngarnir end-
urskoðaðlr, og úr þeim burtrýmt öllu því, sem þar lÍ ekki heima,
eptir tilgángi kollektnnnar, en ríkisdagurinn vildi ekki a'b svo komnu
samþykkja, að mismunurinn felli á ríkissjdðinn, þá yr'bi þó þetta at-
rlðl að takast til greina ;Í sínum tíma, nefnilega, ef og þegar að
því kæmi, að fjárhagur Danmerkur og Íslands yrði að skllinn.

Konúngsfulltrúi: Í tilefni af því, hvernig sumum þingmönnum
hafa farizt orð, skal eg geta þess, að ef mál þetta ætti að fá þann
framg.íng, sem þeir sýnast að hugsa ser, innibindur það í ser 3 at-
ríði, Fyrst yrði stjórnin al'l láta gjöra upp reikníngana , og það er
"administrativt'( atrtðl, Síðan ef þa~ fyndist, að kollektusjóðurlnn
ætti til góða, en skylda rfklssjéðslns til a'b borga skuldina, yrði að

skera úr því með d6mi; og loksins \ er þli eptir, að hið löggefandi
vald leyfi borgun penínganna úr rfkíssjöðnum. Á þessum Un~a vegí
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get eg til, a'b fleiri örðugleikar muni mæta, en þínginenn virðast að

ímynda sik
Sveinn STallason : Mer finnst þíngíð nú ekki eiga annað eptir,

í þessu máli, en a'b sannfæra hinn hæstvirta 7wnúngs(ulltnta, og fií
meðhald hans í málinu. AlIir ern samd6ma í því, að þetta se nau\;-'
synlegt; en það þarf kann ske ekki annað, en krefjast þessa opt, og
fá meðhald konúngs(ulltrúans; en ekki vantar annað, en ao rriðgjaf-
inn láti endurskoða reilmíngana, og leggi þá svo fyrir ríkisdaginn ;
eg vona hinn hæstvirti komíngs(ulltdti, sem góður Íslendingur, skoði
vel huga sinn, á'ður en hann leggur á móti málinu, því það, a()
11111 þetta hefir verið beðið ár eptir ár, sýnir þ6 áhuga þjóðarinn-
ar á því. Eg ætla mí ekki a~ tala um einstök atriði í nefndar-
álitinu, en það er ekkert ókurteislegt, a'O mínu áliti; þar er elnúngls
krafizt skýlausra réttinda, sem "er höfum. Hinn 3. konúngkjörni
þíngmnður heIt með hinum hæstvírta 7wnúngs(rulltrúa, a'b það mætti
fara með þetta til rfkísdagsíns, en það er ómögulegt og ár:íngnr::ilaust,
og það vlðurkenndi hann líka, en þa'O er eðlíl egt, ao setja konúng-
lega nefnd til að rannsaka það, og eg vona hann se ekki ií móti
því, og rilít ekki, a'O það se skaði, a() óvllhalllr menn dæmi nm það
og heldur ekki, þó Íslendíngar eigi þiítt í slíkum rannsóknum, en
það er sj .ilfsagt, og reynslan sýnir það, a'b þíng Dana taki því vel,
sem víðkemur Ijárhagsefnum vorum, og þá þess heldur, því brýnni
og vafalausarí, sem réttarhelmtfngin er frri vorri hálfu.

Gísli Brynjúl(sson: Eg skal ekki neita því, að eg met æfin-
lega mikils tillögur hins hæstvirta lwnúngs(ulltrúa, og einkum vero
eg a'b segja, að mer mí. þótti mikill sannleikur og sanngirni í þeim
fólgln, því eg efast ei um það, að hann hafbí rétt í því, að þetta
mál mun þó ,i endanum, og áour en því verður alveg lokíð, reka ao
hinum danska ríkisdegi, þar eð þ;\O grípnr inn í sjálft fjárhagsmiilio.
En eg get þ6 ei sel'l, a() þetta þurfi a'b vera ÞYÍ til nokkurrar fyrlrstöðu,
að þíngið ei, eins fyrir Því, geti sent konúngl "01'1111\ bænarskrá nm
mállð, því eg óttast ei, ao hann muni taka slíkt illa npp, einkum ef
hún verour stilliIega og hóglega orðuð, eins og hinn hrittvlrt! (orseti
og (ramsögumaður mí fúslega hafa heitið ao sj;i um ; hitt er ann-
að, að þíngio getur þá, eins fyrir þVÍ, síðar meir fario ao bendíngn
hins háttvirta konúngs(ullt1'úa, og felngíð einhvern duglegan mann
tiI þess, að taka málio ao ser á ríkisþíngi Dana, þegar svo lángt
er komið. Ao öðru leyti skal eg ei taka það upp aptur, sem eg
sagðl víð undírbúnfngsumræðuna, a~ eg einkum gæfi atkvæði mitt
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fyrir bænnrskr.i í þessu máli, af því eg vonabí það gæti orðið til

þess, a~ koma sjálfu fj:írhagsmálinll á hrelffngu, þó eg reyndar held-
ur hefði óskað, a~ annað en þessir peníngnr, sem við allir vitum
hvernig :í stendur, hefH or~i~ til þess, því þó eg aldrei skuli neita
því, að ,i~ víst höfum fullan ret.t til a~ biðja um greinilega reíkn-
ínga fyrir kollektusjéðnuru, þá verð eg þó a~ bæta því við, að eg
er eingan veginn eins sannfærður um, a~ rírringurlnn, hvað peníng-
unum sjálfum viðvíkur, verði svo mikill.

Ásgeir Einarsson: 1)ao er von, þó ver villumst bændurnir, þeg-
ar vltríngar þíngsins þrætast nm einveldi komings. Eg held nú, að
konringur se enn einvaldur her á landi, og geti veitt þetta, og er
sannfærour um, a~ hann muni gæta réttar "ors; annars veit eg ekki,
hvað af því getur flotið, að ver flækjumst svona milli ýmsra skoðana,
8'"0 ver vitum ekki, hvar ver sitjum eða stöndum í konringsveldinu.
Mig furðar a~ nokkrum skuli detta í hug, að það væri tortryggilegt,
ef Íslendíngar tæld þátt í þeirri nefnd, sem yrði sett til a~ endur-
skoða relkníngn kollektunnar ; það er þó ekld áliti~ tortryggilegt,
þó einn maður se valinn af hvers hendi, þegar bræður, frændur,
vinir og skíptavinlr hara eitthvert vandamál sín ,i milli; er þá slíkt
lílitm eins og lögbundnar sættir málsparta á milli. Eg get ekki á-
litið þetta annað, en víflleingjur og vandkvæbi tóm; það hefir verið
sagt, a~ óvíst væri, a~ rfkisdagurlnn tæki þessu vel, ef það kæmi
frá stjórninni, en betur, ef þa~ kæmi frá alþíngi; þetta get eg nú
ekki skillð; eg vil ekki gjöra rað fyrir, að það se nein óeiníng milli
ríklsdagsins og stjórnarinnar; það hefir verið sagt, að ríkisdagurinn
væri góður víð Íslendinga; eg skal ekki bera brígbur á það ; það,

sem hefir verið sagt á móti málinu, getur ekki hnekkt mer frá ~o
greiða atkvæði fyrir þYÍ.

Indriði Gíslason: Eg skal eínúngls lýsa gleði minni yfir því,
a~ eg hefi heyrt, að allir hinir konúngkjörnu þíngmenn óbeinlínis eru
málinu meðmæltir, það er ab skilja í því, ao þeir vildu að sjóðnum
hefði verið varíb samkvæmt tilgang! gjafaranna, og það nr þegar
þeir í kristfjarjarðarnallnu meintu réttast, að slíkum sjóðum væri
varið samkvæmt gjafaranna . upprunalega augnamíði i allt svo hljóta
þeir að vera sömu meiníngar með kollektuna. svo það er ekki mik-
io, sem skilur hina konúngkjörnu og þjóðkjörnu í þessu máli, svo
heita má, a~ bænir vorar komi í einu hljóM frá þínginu.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg veit ekki, hvort eg hefi
tekið rett eptir orðum hins hæstvírta kom1ngsfullfrzía, en af því
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einginn hefir svarað því, þá verð eg að óska glöggunar á því, að
þar eo hann áleit það, sem kann ske það eina mögulega ráo fyrir
stjórnina eOa kouringinn, að YÍ,;;l þessu máli til dómstólanna, og nú
skyldi svo vel til takast, ao d6mst6larnir dæmdi, að kollektusjóðurinn
::etti mikið til g6'ða hj.i rfkissjriðuurn, þá ættum Yi'Oþ6 ekki víst, ao f,í
feo fyrir þvi, því ríkisþfnglð ætti þá eptir að samþykkja ; ef að svona
el' varið rettarg;íngi rfklslns, þ,í held eg se til lítils aO hefja þetta
mál nð önnur þess konar, og eg kalla þ,i illa komið kjörum okkar
Íslendínga, ef konungur okkar, sem við, að okkar leyti, köllum ein-
valdan. er svo raðalaus, að láta oss tapa rétti vorum og fe eptir
það, að æðsti dómstóll ríkisins hefir tildæmt oss það j eg velt nÍl
ekki, hvort eg hefi tekið rétta meinínguna, og mer þykir líklegt, að
hún hafi ekki :ítt a'O vera SYOn:1.

Framsiiqumaður: þao er nú búið a'ð svara mótbrirum kon-
1tngsfulltrúa og hins luíæruverðugn 3. konungkjörna þingmanns, Mig
furðaði :í honum, aa hann í þetta sinn, og í undirbúníngsumræ'O-
unni, er ösamkvæmur sjálfum ser, og hefir honum víst núna orMa
það óvart, því vit undírbúnfngsumræðuna fellst honum bezt Yi'O
uppasninguna undir staflio "c«, og þótti þ:í, aO þVÍ leyti, m;ílio ;í1it-
legra en á'ður, en nú finnur hann einmitt helzt að þessu atriði, og
þykir þa'O atbugavert, og berst helzt á móti þYí í nefndarrilitinu, sem
þá s(ú'O þó ;i sama stað ; það hefir verið tek ia fram, að þab værl
eðlilegt, að b.iöum málspörtum gæfist færi :i, ao eiga þ:itt í endnr-
skobuninni, en Íslendingar eru annar málsparturinn, sem eiga kol-
lcktusjöðinn, og ríkissjóbnrinn hinn. Eg held, ef ætti ao fara með
það til ríld,;di1gsins, það yrúi rilitlð eim og það kæmi úr sanbar-
leggnum, og m.il þetta fæddist á apturf6tunum, ef Íslendingar eða
þíngio fellist mí :í þær r.iðleggíngar, a'O "ísa máli þessu, eins og þnð
stendur nú, til rfkisdagslns, og mundi hann fljótt vísa því fní ser;
það hefir verið teklð fram, a'O þab se konungur og stjórn hans, sem
verði að gefa samþykki sitt til, að endurskoða og auglýsa kollektu-
reikníngana frá 1797; en það er einmitt þessir reikníngar, sem þarf
a'b fá uppgjörða og þetta gæti konringur samþykkt, og þegar þetta
er búið, þ,) rekur fyrst a'O rfkisdegiuum, aO gjiira út um m.ílið, þeg-
ar sæist, livort bæta þyrfti kollektusjóðnnm nokkru upp e'bnr ekki.

]{onúnfjs(ulltníi: Þíngmaourinn frá Mýrasýslu gat þess til, að
peningarnir mundi fást tir ríklssjöðnum, ef dómur dæmdi það, og
efaðl, hvort þnb væri rétt, sem eg hafbí sagt. En eg vek ekkert á
þao atribi. hvort skylda hvíldl á ríkisdeginum til aO fullnægja slík-
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um dómi, en eg sagðí eimingls, a~ þó að dómur feingist fyrir þessu
nuílí, yrðí þó ríkisdagurinn að samþykkja útborgun penínganna í
ríkísf] árhagslögunum.

Stefán Jónsson: Eg get ekki efazt um vilja komlngs í þessu
máli, því þó hinn hæstvirti konúngsfulltrúi segl, að neitað hafi ver-
i'O um þessa bæn aöur, þ:i veit eg að mönnum getur ekki snúizt
hugur fyrir þá skuld, og þao má ein ginn ætla, að það :le af þrakelknl,
þó menn haldi bæninni áfram, heldur af þrí, að menn vilja halda Í

rétt sinn og ná Í eign sína, og eg Ee heldur ekki neitt verulegt á
móti því, að stjórnin geti leiðrétt þetta mál, og eg get því ekki lagt
þao til, a'O menn hætti víð SYO búi". Hvað atrlölnu undir staflio d
viðvíkur, þá get eg ekki efazt um, að mögulegt se, ao flÍ réttan hluta
sinn UlII það atrlðí, þegar rnalið er svo langt kornið, og fáist það,
sem er undir staflið a, b, e, þ:í fæst efalaust þetta líka; þao er undir
því komið, ao sú verði niðurstaðan, ac mellll eigi heimtíngu lí, að end-
urskóðun reiknínganna fari fram; þá efast eg ekki um, ac það fuist
leiðrétt, sem ábóta vant er; þá et það urCið eins og nokkurs konar
samníngur, og því greíðí eg atkvæði me'O málinu.

Jón Pi't'U1'SSOI!: þao el' eimingls eitt atriði, sem mer þykir að-
gæzluvert, en það er mí, ef til vill, af því 110 eg h.íngl of mikið í
forminu; í seinna hluta atriðlsius undir staflið e, stendur: lJáour en
þeir verði til lykta leiddir mco konúnglegulll úrskurði"; þll'O lítur út,
eins og menn :ílíti, 11'0 konúngurinn gæti leitt þao til lykta, og lýsti
það þ:í ókunnuglcika, því hann getur það ekki án rfklsdagsius, þar
hann ekki ræður nú yfir rfklssj ó'OnuIII , og þá er það ekki að ætlast
til, a~ hann skuli leiða nuilið til lykta með úrskurði sínuui.

Framsögwnaðu1': Víðvfkjandi því, sem hinn hattvirtl 5. kon-
úngkjörnl þíngiuaður gat uni, þá get eg ekki seo 1IlInaO, en að kon-
úngur hafi vald til að leggja það fyrir ríkisdaglun, en \!Jr getum
ekki vísað málinu til rfkísdagsins ; hann er ásamt konúngl löggjafar-
þíng Danmerkur, en ekki Íslcndíuga ; því ver treystum því, ab kon-
úngnr geti lagt fyrir stjórnina, a'O endurskoða relkníngana, og þeg-
ar þeir eru endurskoðaðir, lagt þá fyrir ríkisdaginn ; ver getum ekki
talað um hvorttveggja, eða blandað þrí saman. Konúngsfulltrúi
sagði, hvað fyrra atrlðlð snerti, að þao mætti leggja það fyrir dóm-
stólana ; þess hefir nú ekki enn verið óskað, en ef stjórnin vildi svo
vera láta, mundum ver una því, þVÍ að þá mundi verða skoðaðar
ástæður mco og mót, og er það viðunandi fyrir málið no leggja það
undir démstélann.
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Konúngsfulltrúi : þa~ verður jafnan aðalspurníngln í þessu
máli, að fe kollektusjéðsíns hafi verið varið haganlega, og samkvæmt
tllgríngínum. En þetta atriðl er þegar útkljríð með konúnglegum úr-

skurði. Til þessa úrskurðar hefði stjórnin ekki sktrskotab, ef hrin
hefði ekki álitið, að með honum væri þetta mál útkljáð. Eg fæ ekki
heldur annað se~, en að úrskurður einvalds koruings, eins ötakmark-
aðs og hinir dönsku konúngar voru fyrir stjórnarbreytínguna, hljóti
að vera með öllu afgjörandi í þessu efni, og þa~ er þess vegna sann-
færíng mín, ao nuilíð aldrei muni vinnast við dómstólana.

II. Kr. Friðriksson: Viðvfkjandi því, sem hinn hattvirtl 5.
konúngkjörni þíngmaður hreífðí, þií er það efalaust rétt, að orði~

"úrskurður" Ii her ekki við, en eg skil ekki að greinin missi mikils
í, þó því yrði sleppt. Eg vll því skjóta til forseta, hvort ekki megi
leita atkvæða um greinina í tvennu lagi, fyrst um fyrra hlutann að
"áður", og síðan um hinn.

Framsögumaður : Ver höfum mí svo opt heyrt "citerao" í úr-
skurðinn frá 1844, og í það, að danska stjórnin muni bera hann fyrir
sig, en það eru líka til eldri úrskurðir um stofnun og tilg.íng kol-
lektusjöðsíns, og því viljum ver einmitt biðja um, að þeir uppruna-
legu úrskurðir og ákvarðanir, sem þar eru fram teknar, standi í fullu
gildi, og að ii þeim se byggðir reikningar kollektunnar. sem var ar
einvöldum konúngi teklð til geymslu og ávaxtar sem serstakt gjafa-
fe, en ao hinum af 1844 verði breytt; þetta er einmitt astæba Ís-
lendínga og það, sem þeir vilja biðja um, og það er hmitur sá, sem
stjórnin "ill halda föstum, en Íslendingar biðja um að leystur sð, og
það því heldur, sem allir viðurkenna, að Íslendingar nú þurfi fjárins

yið sökum harðæris, sem einnig hefir verið rætt um mí á þínginu,
og þetta er einmitt fe, sem safnað hefir verið til hjálpar í hallæri,
og þess fjár væri því þörf nú, og þá yrði því varið samkvæmt til-
gánginum, ao bæta úr hallæri og b,ígindum, svo menn ekkl þyrfti
nú ao fara ,i ný að biðja um ölmusu. :Þess vegna vilja menn að
breytt se úrskurðinum frá 1844. Eg óska nafnakalls vio atkvæða-
greiðsluna.

Forseti: Eg álít þá alyktarumræðu þessa máls lokið fyrst
einginn framar tekur til máls. Aður en gelngið er til atkvæða, skal
eg geta þess, að hinn 4. konúngkjörni þíngrnaður hefir tjáo mer,
að hann neyddist til að gánga af fundi, og gæti ekki kornið aptur

dag.
þar e~ stiiuglb haíðl verið upp á, a~ leita atkvæða með nafna-
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kalli um allar uppástúngur nefndarinnar, leitaði forseti álit" þíng-

manna um það, hvort svo skyldi vera, en þeir voru flestir, sem þótti
það óþarft, nema um það eina, er sfðast allra mundi koma til at-
kvæða : hvort rita skyldi konúngi bænarskrá um IlHíli'ð.

Bar sfðan forseti upp til atkvæðagreiðslu hinar einstöku uppá-
stúngnr nefndarinnar samkvæmt atkvæðaskrunnt þannig:

Stafl. a. "Að konúngnr leggi fyrir stjórn sína, að láta semja og aug-
lýsa á prenti nýja reikninga yfir kollektusjöðinn frá árslok-
um 1797, byggða á þeim skýrslum og reikníngum rentu-
kammersíns um fjárhag sjóðsins, sem þá voru auglýstir" -
samþykktur með 19 atkv. lí móti 5.

Stafi. b. "Að öllum þeim útgjöldum, sem frá árslokum 1797 hafa
verið tekin af kollektunni, en sem ekki get.a komið henni
við, eptir hennar serstaklega uppruna og augnamiði og hin-
um konúnglegu stofnunarbréfum hennar frá 29. marz og
18. október 1786, verði haldið fyrir utan þá reiknínga co -

samþykktur með 22. atkv. móti 3.
Stafi. e. Fyrri hlutinn: "Að Íslendíngurn veitist sem öðrum máls-

aðila af sinni hálfu full hlutdeild í rannsókn og úrslitum
relknínganna" - samþykktur með 18 atkv. móti 2.
Seinni hlutinn: ,;Á'ður en þeir verða til lykta leiddir með
konúnglegum úrskurði" - samþykktur með 17 atkv. móti 6.

Stafi. d. "Að komingur allramildilegast hlutist til um, að kollekta-
sjóðurinn, samkvæmt þannig löguðum relkníngum, verði með
fullum skilum viðreistur á kostnað rlklssjóðslns, -- sam-

þykktur með 18 atkv. móti 6.
S~an var leitað atkvæða um, hvort rita skyldi konúngi bænar-

skrá um þetta efni, og óskaði fjöldi þíngmanna, a'ð nafnakall væri við

haft, og var SYO gjört:
já (sögðu):

Páll :Mebteð.

nei (sögðu);

Brynjólfur Jónsson.
Ásgeir Einarsson.
Arnljótur Ólafsson.
Benedikt þórðarson.
Gísli Brynjúlfsson.
Guðmundur Brandsson.
H. Kr. Friðriksson.
Halldór Jónsson.

H. G. Thordersen.
Jón Hjaltalín.
Jón Petursson.
Petur Petursson.
Þól''ðllr Jónassen.
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já (sögðu):
Indríðí Gíslason.
Jón Slgurbsson frá Gautlöndum.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn.
Jón Slgurðsson frá 'I'andrascll.
Magnús Andrésson.
Ólafur Jónsson.
Páll Sígurðssou.
Stefán Eiríksson.
Stefán Jónsson.
Sveinn Skúlason.
Var þannig samþykkt að rita konúngi bænarskrá með 19 atkv.

gegn 5.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til ályktar-

umræðu og atkvæðagreiðslu konúnglegt álitsmál um útkomin dönsk
lagaboð 1857-1859. Framsiiqumatius: er hinn háttvlrtl 1. kon-
úngkjörni þingmaður. Eg hefi latíð prenta atkvæðaskrá í málinu,
og vona eg, að hinir heiðruðu þíngmenn hafi hana fyrir ser.

Atkvæðaskraín hljóðar þannig;
At a v æ ð a s kr a

í málinu nm löggildíngu danskra lagaboða 1857-1859.
1. Lagaboð 30. névbr, 1857 um b e t r u n a r h ú s s v í n n u.

1. Nefndin:
A~ síðasta atríðí í 1. gr.: "Undanskilin er þó - verið
gildandi", fellist úr.

2. 1. gr. lagaboðsíns óbreytt:
Í þeim tilfellum, sem einhveru ber að dæma eptir lögum
þeim, er híngað til hafa gilt, í tugthússvinnu í 6 ár eða
skemur, á að dæma hann í þess stað í betrunarhtissvinnu.
Þegar eptir nú gildandi lögum á a~ dæma til betrúnarhúss-
vinnu leingur, en í 6 ár, kemur tugthússvinna í staðinn.
Undanskilin er þó hegníng fyrir flakk og betl, því um þá
hegníngu og fullnustugjörð hennar fer fyrst um sinn eptir
þeim lagareglum, sem híngað til hafa verlð gildandi.

3. Nefndin:
A~ fyrsti kafli 2. greinar orðíst þannig;

"þeir afbrotamenn karlkyns frá Íslandi, sem dæmdir verða
til vinnu í betrunarhrisí, eiga yfir höfuð að tala að af-
plána þá hegníngu í einhysi, og hafast þar víð bæðí
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nótt og dag, með þeirri Hmm í hegníngartímanum, að
hann færist niður um þribjring fyrir fyrstu 3 árin, og um
helmíng fyrir hvert af árunum, sem þar er fram yfir.

4. Fyrri hluti 2. grv Iagboðsíns óbreyttur:
þeir afbrotamenn karlkyns, sem dæmdir yrði til vinnu íbetr-
unarhiisí, eiga yfir höfuð að tala a~ afplána þá hegníngu

með vinnu í einhýsi, og hafast þar við bæði nótt og dag,
með þeirri linun í hegníngarvinnunní, að þegar einhver er

dæmdur í 8 mánaða vinnu, kemur í staðinn 6 mánaða
vinna í eínhýsí, og se hann dæmdur til leingri betrunar-
hússvinnu, færist hegníngarvinnntíminn niður um þriðjúng
fyrir fyrstu 3 árin, og um helmíng fyrir hvert af árunum,

sem þar er fram yfir.
5. Síðari hluti 2. gr. óbreyttur (samþykktur af nefndinni):

1'al' á móti veitist eingin linun í hegníngan-innutímanum,
að því leyti, sem hlutaðeigandi afplánar hegnínguna, annað-
hvort í þeim eldri betrunarhrísum eða í þeim nýju, í sam-
eiginlegum vinnustofum ; og að því leyti hann nokkurn hluta
af þeim vinnutíma, sem í afelllsdömínum yfir honum er á-
kveðið, hefir verið settur til vinnu í eínhýsí, styttist hegn-

íngartírninn eimíngis í hlutfalli við þann tíma, sem hann í
samfellu hefir setið í einhýsi 60 dögum leingur, og reikn-
ast þetta, þegar SYO stendur á, lít af fyrir sig fyrir hvert
tímabil, sem verið hefir í samfellu, samkvæmt reglum þeim,
sem nú voru til greindar.

Sá tími, sem einhver kynni að hafa verib settur og hon-
um refsað með í einhýsl, fyrir afbrot í sj.ilfu hegníngar-
húsinu, kemur ekki til greina til þess að stytta hegníngar-
vinnutúnann.

6. 3. gr. lagaboðsins óbreytt (samþykkt af nefndinni) j

Ákvörðun sú, sem 2. grein inniheldur, kemur til greina nm
þá, sem eru, þegar lagaboð þetta verður að lögum, farnir
að afplána hegníngu þá, sem þeir eru dæmdir í, í hinum
eldri betrunarhusum, að því leyti þeir, eptir því, sem lög-
gæzlurábherrann segir fyrir, yrði fluttir yfir í þau nýju betr-
unarhús, og settir þar til vinnu í einhýsi.

7. Allt Iagaboðið þannig breytt, eða óbreytt.
II. Lagaboð 30. nó"br.1S57 um p r o c l a m a t a (innkallanir) í búum.

1. Breytíngaratkvæði Vilhjálms Finsens:
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A~ í stað 1. og 2. greinar lagaboðsins komi svo hljéðandi
grein:

"Innldilllln til skuldaheimtumanna í d.ínarbúurn, uppboðs-
og þrotabúum og öðrum búum skal eptirlelbis eiga ser
stað með 9 mánaða fyrirvara, og skal birta hana 3 sinn-
um hvað eptir annað í dagblaði því lÍ Í:;landi, sem stjórn-
in ákveður, en geti hlutaðeigandi, eptir þeim kringum-
stæðum, sem fyrir hendi eru, <ilitizt að hafa átt í skulda-
skiptum einhverstabar fyrir utan Ísland, skal ab auk birta
innköllunina 3 sinnum hvað eptir annað í Berlfngatfðíud-
um. Fresturinn telst frá seinasta auglýsíngardegi.

A~ öðru leyti skal það atvik, að hlutabelgandi hefir
búið eða haft samastað annarstaðar, en á Íslandi, út af
fyrir sig ekki rliða því, hvort hina síðarnefndu birtíngu
eigi a~ víðhafa eða ekki, þegar líðíð er, iÍour en hann

deyr, eða það atvik, sem gaf tilefni til skipta lÍ búinu,
ber að, meir en 1 ár frá þeim tíma, sem hann fór það-
an í burtu og yfirgaf þá stöðu, sem hann þar hafði.

2. Nefndin:
A~ fyrri kafli 1. gr. orðist þannig:

Eptírlelðís skal bæði í dánarbúum, þrotabúum og öðrum
búum, sem proclama er gefið út i til skuldahelmtumanna,
gefa það út með 6 nuiuaða fyrirvara, þegar svo stendur
<i, a~ hlutaðeigandi ekki getur alitlzt a~ hafa <itt í skulda-
skiptum annarstabar en lÍ Íslandi, en ellegar með 12
mánaða fyrirvara.

3. Nefndin:
A~ úr síðari kafla 1. gr. se úr felld orðín :

"í Evrópu eða <0, og orðin : "e~a <Í Færeyjum ".
4. 1. gr. lagaboðsíns óbreytt:

Eptirlelðís skal bæðí í dánarbúum, uppboðsbúum og þrota-
búum og í öðrum búum, sem proclama 1\ a() gefa út i til
skuldaheimtumanna, þetta gjöra með 3 mánaða fyrirvara,
þegar hlutaðelgandí, eptir þeim krfngumstæðum, sem fyrir
hendi eru, ekkl getur álitizt, að hafa átt ískuldaskiptum
annarstaðar, en í Evrópu, eða á Íslandi, eða á Færeyjum.
Þegar þetta þar á móti á ser stað, á innköllunin a() fara
fram með 6 mánaða fyrirvara.
A() öðru leyti skal það atvik, að hlutabelgandi hefir búið

618



eða haft samastað annarstaðar en í Evrópu, eða á Íslandi,
eða á Færeyjum, út af fyrir sig ekki ráða þVÍ, hvort þann
síðarnefnda fyrirvara eigi við að hafa, eða ekki, þegar liðlð
er, áður en hann deyr, e~a það atvik, sem gaf tilefni til
skipta á búinu, ber að, meir en 1 ár frá þeim tíma, sem hann
fór þaðan í burtu og yfirgaf þá stöðu, sem hann þar hafði.

5. Nefndin:
Að 2. gr. orðist þannig:

þær innkallanir, sem samkvæmt 1. gr. geta farið fram
með 6 mánaða fresti, á að birta í dagblöðum, sem koma
út her á landi og stjórnin ákveður. þar á móti eiga
þær innkallanir. sem gjöra skal með 12 mánaða fyrirvara
auk þess, að þær ii ab birta á fyrnefndan hátt, jafnframt
að auglýsast í Berlínga "politiske og Avertlesementsv-tíð-
indum. Frestinn á að telja frlí seinasta birtíngardegi.

6. 2. gr.lagaboðsins óbreytt:
þær í § 1. tilgreindu innkallanir á að birta 3 sinnum hvað
eptir annað í Berlínga pólítisku og Avertissementstíðíndum,
og eigi ekki Sjálandsstipti i hlut, einnig Í viðkomandi stípts-
tíðlndum, og á Borgundarhólmi, í því dagblabl þar á eynni,
sem stjórnin ríkveður. Fresturinn telst frti seinasta auglýs-
íngardegi.

7. Nefndin:
Að síðari kafli 3. gr. falli allur burt, nema sj;ílft niðurlag
hans þannig breytt:

"Norsku laga 5-13-27 er her með, að þVÍ, er Í:;land
snertir, {ir lögum numin.

8. 3. grein lagaboðsíns óbreytt:
það leiðir af ofangreindum ákvörðunum, að nú þarf ekki
leingur með þess leyfisbrers til að gefa lít proclama í bú-
um, sem hingað til var nauðsynlegt í ýmsum tilfellum, og
sama er og hvað þá lögboðnu þínglýsíngu af proclamatibus
snertir.
Einnig falla í burtu þær sérstaklegu ákvarðanir um birt-
íngarabferblna á Borgundarhólmi, sem opið bréf frá 11. sept.
1832, auglýst með allramildasta úrskurði frá 29. ;ígl'ist s.
á., heimilar. Ákvörðun dönsku laga 5 -14·- 29 er her með
úr lögum numin.

9. 4. grv Iagaboðslns óbreytt (samþykkt af nefndinni):
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Vlð skipti á dánarbúum eptir þ:i menn, sem ekki eptir líf-
stoðu þeirra eru líkindi til, a'ð hafi staðíð í nokkru övenju-
legu sambandi út af verzlnn eða þvílíku, má sleppa, án þess
að fara eptir þVÍ, hvort hinn dáni let mikið eða líti'ð eptir
sig, hvers konar innköllun, þegar erfíngjarnir, eða þeir, sem
búið er Í hendur selt, lýsa þVÍ yfir, að þeir skuli taka að ser,
a'ð gegna öllum réttum skuldum, ef nokkur skuldakrafa kynni
seinna að koma fram í búinu.

10. 5. gr. lagabobsins óbreytt (samþykkt af nefndinni):
þær ofangreindu ákvarðanir koma einnig til greina, þegar

ekkja, sem situr í óskiptu búi, vill gefa út pro clam a til
þeirra, sem eiga til skuldar a'ð telja hj,i manni hennar, eða
þegar erfíngjarnir, sem skipta sjálfir sín ri milli búinu, "ilja
gefa út proelarna til arfleifandi skuldheimtumanna.

11. Nefndin:
A'ð 6. gr, orðist þannig:

þetta lagaboð fær lagagildi 1. júlí 1860.
12. Lagaboðíb allt með á orðnum breytingum, eða óbreytt.

III. Lagaboð 29. desbr. 1857, um lögaldur k v e n n a.
1. Breytíngaratkvæðl Vilhjálms Finsens:

All 1. grein se orðuð þannig:

"Fr,l 1. mai 1862 eru ógiptar stúlkur, þegar þær em
orðnar 18 lím gamlar, myndugat með tilsjónarmanni, og
þegar þær eru orðnar fullra 25 ára, myndugar eins og
ekkjur hafa híngað til verið.

2. Nefndin:
A'ð upphaf 1. gr. orðíst þannig:

"Frá 1. júlí 1860", o. s. frv.
3. 1. gr. lagabobsíns (með þessari breytíngu tölul. 2.):

Frá 1. maí 1858 eru ógiptar stúlkur, þegar þær eru orðnar
18 :íra gamlar, myndu gal' með tllsjdnarmannl, og þegar þær
eru orðnar fullra 25 ára, em þær Iullrnyndugar.

4. Nefndin, vlðaukaatkvæöi :
A'ð aptan við greinina bætist:

"Ao þær í vandamálum hafi valinkunnan mann ser til
raðaneytís, eins og á ser stað Ulll ekkjur.

5. 2. gr. lagaboðsíns óbreytt (samþykkt af nefndinni):
þVÍ fe, sem þá stendur inni í fjárhaldssjó'ðunum, og ógiptar
stúlkur, sem orðnar eru 18 ára gamlar eiga, mega þær ekki
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segja upp til ritborgunar fyr en al'! 3 árum líbnum frá því

þetta lagaboð hefir f'eingið lagagildi.
6. Lagaboðið allt mel'! áorðnum breytíngum eða óbreytt.

IV. Lagabeðið 29. des. 1857, um breytíngu :i 10. a t r. 3.
greinar í t i l s k í p. 30. apr. 1824.

1. Nefndin:
Ao ,,5« se breytt í ,,10".

2. Víoaukaatkvæ'ði Jóns Sigurðssonar frá Tandraseli :
Ef hann hefir áunnið ser vinnuhrepp.

3. Lagaboðið sjálft óbreytt:
Slí fjárstyrkur, sem einhver áour kynni al'J hafa þegið af
sveit, og ekki endurgoldíð , skal því ao eins vera giptíngu
hans til fyrirstöðu, að hann hafi þegið þerina fj .írstyrk á
seinustu 5 árunum, þyí þegar svo er ástatt, má honum
ekki leyfast al'J gipta sig, nema sveitarstjórnin í þeim hrepp,
sem hann er sveitlægur f, lýsi því yfir, að hrin, fyrir sitt
leyti, ekki hafi neitt á móti giptíngunni.

4. Lagaboðið með riorðnum breytíngum eða óbreytt.
V. Ilpp.ístringa Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn:

Ao alþíngi beiðlet þess í rilitssjali sínu til komingslns, ao
hvert það almennt lagaboð, sem stjórnin alítur nauðsyn til,
að verði lögleitt :í Íslandi, verði he~an af lagt fyrir alþíngi

á íslenzku sem frumvarp , og hvert ser í lagi, með þeim
breytíngnm, sem stjórnin álítur nauðsynlegar.

Síbn var málið afhent framsögumanni hinum 1. komíngkjörna
þíngmanni.

Jón Petursson: Eg vildi leyfa mer ao spyrja hinn háttvirta
forseta, hvort ekki mætti ræða og grelða atkvæði nm hvert lagaboð
ser, þar menn annars má ske kynni ao gleyma svo auðveldlega ein-
hverju atriði.

Forseti: þó eg vilji ekki neita því, ao þetta se gjört, ef þing-
menn óska þess, vil eg samt geta þess, ao þao aldrei hefir áour verlð
siður lí þessu þíngi, ao ræða lagnboðam.iltð, sem er álitsm.il, í mörg-
nm greinum, og al'! eg held, al'! þal'J verði al'! eins til tSþarfa mála-
leingíngar, þar hver þíngrnaður þá feingi leyfi til al'! tala 4 sinnum,
og framsögu maður má ske 4X4 sinnum.

Óskul'Jn þá fleiri þíngmenn, að mállð væri rætt í einu lagi, og
fell uppastringumaður þá frá uppástúngu sinni, og var rnalið þá
rætt í einu lagi.
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Framsiiqumaður (Þórður Jónassen) : Nefndin hefir, síban und-
írbúnfngeumræðan fór fram, yfirvegað m,íIi'ð ýtarlegar, og tekíb greini-
legar fram þær einstöku breytíngnr, sem hún mælir fram með, og
vonar nefndin, a'ð þetta se gjört svo greillilpga, al'! hlb hclöraba þíng
geti nú áttað sig á þeim. Hval'! því næst hin breytíngurutkvæbin,
sem komin eru fram við nefndaralítlð snertir, þarf eg ekki a'ð vera
margorður ; þau fara öll í sömu attlna og nefndin fer, og miða til
þess, að gjöra þau lagaboð, sem her ræðir um, sem hagfelldust að
verba nHl fyrir Ítiland.

Iha'O þá fyrst snertir breytíngaratkvæðl hins 4. konúngkjörna
þíngmanns víb lagaboblð nr. 2, að innköllunarfresturinn skuli vera
9 mánuðir innan og utanlands, þ,í get eg ekki fallizt ,í þessa breyt-
íngn; því mer virðist, a'ð slíkur frestur se of Língur fyrir Ísland, en
of stuttur fyrir þá, sem erlendis eru, og a'ð nefndin fari í þessu
hæfilegan meðalveg. sem hvorutveggjum geti fullnægt; því eins og
slíkur íyrlrvari ekki nHl vera of stuttur, eins má hann, hvað bri-Ins
hluta'ðeigendur snertir, heldur ekki vera allt of hingur, og ekki leingri,
en útheimtist til þess, all retti þeirra se borgið, og það er honum
með fyrirvara þeim, sem nefndin hefir stúngið upp .í, og því varð
eg a\) mæla fram með nefndarinnar uppástringu.

Hvað viðvíkur breytingaratkvæði hins sama helbraða þíngmanns
,io lagaboðið nr. 3 um lögaldur henna, virðist mer, að það se nú
skki nema oroa breytíng fr;i nefndarinnar, en þyki þínginu það bet-
ur orðað, en hjá nefndinni, er eg ekki neitt fastur lÍ þ\'í, að halda
fram nefndarinnar. Nefndinni gekk það einúngis til með þennan
víðauka vlð lagabubi'ð, a'ð hún vildi ógiptar stúlkur 25 <Íra og ekkjur
stæði jafnt að, Allir vita, að það er þýOíngarlítið band á ekkjunni,
að lögrá'ðamal'!nr hennar skuli með henni skrifa undir gjörnínga, sem
hún gjörir, og mikill er komuð undir, því Iögrállamannsins uudirskrlpt
þýcir, eptir orðunum, ekki annað, en það, a'O ekkjan hafi raðfært
sig við hann; þa'O getnr því ekki orðið miklð band <Í ógiptu stúlk-
unni, þó Inín í vandanuílum þurfi ao r.iðgast við einhvern valin-
kunnan mann um þau, en ;l'b vísu getur þuð varnnð henni fnÍ því,
a'O hlaupa lÍ sig. þa'ð er sj.ilfsag], ao það m.i leggja ýmsan skilning
í or'N'O ""anllamál", en hugmyndin er þó nokkurn veginn ljóti. Nefnd-
in hafði einkum tillit til þeirra gjörnínga, sem gæti haft veruleg áhrif
á elgnarrettíndí og eignir hlutabelgenda t. a. lll. kanp og sölur af
fasteignum, veðsetningar, og ábyrgðar-samnínga og þess konar; að
öðru leyti er nefndin eingan veginn föst á því, ao bæta þessu vio
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Iagaboðíð, en með tilliti til þess, sem her er áIiti~ gildandi um
ekkjur, þótti nefndinni þetta eiga vel við, 11m ógiptar stúlkur, þótt
myndugar væri, A~ lagaboNl'l skuli fá lagagildi frá 1. júlí 1860,
verður nefndin a~ mæla fastlega fram með, og hún tók þennan tíma
til, með hliðsjón af því, al'l þ:í mætti vera búið a'O þínglýea því her ;i
manntalsþíngum, ef lagnbobið kæmi rit í vor. þar 11 métí getur
nefndin með eingu móti aðhyllzt breyríngaratkvæbl hins 4. koming-
kjörna þíngmans, að þetta skuli fyrst verða a~ lögum frá 1. mai
1862, og nefndin ser einga :ístæl'lu til a~ fresta því svo leingi.

Vil'laukaatkvæN þíngmannsíns úr Mýrasýslu "it lagnboblð nr. 4
er mer ekki ljóst, Því orðið "vinnuhreppur(( er ekki venjulegt, en
skilji hann þar víð, a~ hlutaðelgandi skuli vera Minn a~ vinna ser
met vinnu sinni hrepp í því sveítarfélagi, sem hann ætlar at gipta
sig í, þ:í er sú akvörðun of þráung. Nefndarinnar breytíng fer enda
full langt, og það verður ekki varið, ao það er eðlilegast þar, sem
um náttJÍrleg réttíndi lllanna er al'> gjöra, a~ samþykkja lagaboðíö 6-

breytt. At hafna lagaboðinu algjörlega eins og reyndar hefir örla'ð
n, get eg með cíngu móti aöhyllzt, ne ætlað þínginu svo ófrjálslega

skoðun. A~ þat atriði þurfi her a~ koma í baga, Il~ nefndin, sem
hefir 1ireigagiptíngarnar til meðferðar, ekki er búin at ljúka ser af,
get eg ekki skillð ; eg vona nefndin verði frjálslynd og þínglb Illan
þá vissulega eptir því, þegar það mál kemur fyrir, hvat það hefir
sagt 11111 þetta lagaboð, Eg skal svo ekki að svo mæltu fara fleir-
um orðum um málið.

Jón Sigurðsson fd Tandraseli : Af því a~ hinn hrittvlrtí [ram-
sögumaður hefir lagt nokkuð aðra þýNngn í víðaukaatkvæðl það, er
eg gjörði, og stendur her ;í skránni, þá verð eg að svara j'áum orl'l-
um. Þa~ er í rauninni fasta sannfreríng mín, at þingið eigi a'ð

fella danska lagaboðið af 29. des. 1857, hvort heldur óhreytt, eða
með þeim breytíngum, sem nefndin hefir gjört, ÞYÍ mer þykir þessi
litla takmörkun, sem til sk. af 30 apr. 1824 hefir gjört Ii énytjúnga-
glptíngum, ekki mega missast ; en ef mí samt að svo skyldi sk e, a~
nefndarinnar uppastunga geingi fram, að maðurinn, þó hann standi í
sveítarskuld, megi at svsltarforstjdrnnum fornspurðum giptast, ef hann
hefir getað sloppið undan þeirri kröfu í 10 ár, þ;í þykir mer þa~ íllsk.írra,
etur líðanlegra, ef maðurinn hefir þó einhvern tíma á æfinnl verið svo
húshæfur, aa hann hafi getab áunnlð ser vinnuhrepp, en verði ekki
a~ rekast á fæ~íngarhreppinn, að hann hafi getað hamizt í sömu sveit
10 ár, e~a þó eldri væri nema 5 ár, meðan 5 ára lögin st6~u; það

623



geta margir notið þeirra enn; hitt var aldrei mín meiníng, sem
framsögumað'ur sagði, að hann skyldi hara þurft a~ vera blíinn
að vera 10 ár í þeirri sveit, sem hann vill giptast í, því þab
getur svo á staðið, ao einn standi í ógoldinni skuld fyrir þeginn
sveitarstyrk. 20 ára gamalli, en Be síðan vegna vinnudvalar sinnar,
orðinn sveitlægur í annari sveit, og svo kominn inn í 3. sveit, og vilji
giptast þar; ml er þetta n)~ja lagaboð einslags réttarbót fyrir þá. fá-

tæku, sem giptast vilja, og er eg þii ekki með öllu á móti því, að
þessir fái ao njóta þess, sem hafa þá komízt 5\0 luítt, ao verða SYO

ærleglr, að ávinna ser vinnuhrepp, og heyrir því viðaukaatkvæði mitt
þessum mönnum til; en þá þegja lög þessi Hm hina, sem eg hefi
áður lýst, sem standa í skuld víð sveit sína, sem þeir hafa þáo Hm

tvítugsaldur, og slángra svo sveit úr sveit í önnur 20 árin, og get,l

hvorki borgað skuld sína, ne áunnið ser sveitfestu neinstaðar; stend-
ur því þá tílsk. af 30. apr. 18~Hí þeirra tilliti, og tel eg þaú
eingan skaða fyrir land vort, þó þessum körlum se nú ekki skapnð
Iagafrelsi, a~ gipta sig, án þess ao leita r.íðs til gubs og góðra manna,
eður sinna hinardrottna og ribyrgðarforstjérn. Annars vildi eg helzt,
að þessu lagaboði, breyttu sem óbreyttu, yrði algjörlega hrundið, yio-
aukaatkvæði mínu og ölln saman, svo menn ekki bindi fyrir munn-
inn á nefndarrilltinu, sem br.ibum kemur inn á þíngio frá nefndinni,
sem sett er í málinu um takmörkun örelgaglptínga.

](onúngs(ulltj'úi: Vio þessa atkvæðaskrá hefi eg fáar athuga-
semdir ao gjöra. Um 1. lagaboðið, áhrærandi betrunarhússvinnu, hefi
eg eingar athugasemdir ao gjöra vlð nppástringur nefndarinnar. Vi~-
víkjandi lagabobínu um proclamatc í búum skal eg geta þess, ll\)

mer a~ vísu þykir vel orðað breytíngaratkvæbl hins 11. kenringkjörna
þingmanns, en þar co mer finnst sá 9 m.íuaða fyrlrvnrí, S('I\I þar er
tiltekinn, vera of stuttur fyrir vie skipti við menn utanrfkls, en of
lángur fyrir innanlandsviðskíptl, ræð eg þínginn) at fallast heldur ,i
uppástúngu nefndarinnar.

Hvað lagaboblð nm lögaldur henna snertir, þ,í felli eg mig
bezt vlð breytfug.irutkvæðl hins 4. konúngkjörna þíngrnanns, eptir
hverju ógiptar stúlkur, þegar þær ern orðnar fullra 25 ára, eiga að
hafa sama rðtt, sem ekkjur, etur sama myndugleika til að r.iða fe
sínu; þetta þykir mér eðlilegast, en þar ;1 móti kann eg ekki við,
að ógipt stúlka hafi meiri rett frá 25. aldursári, meðan hún er ó-
gipt, heldur en hún hefir sem ekkja, eptir að hafa misst lllann sinn,
þó hún þá se bæði reyndari og rosknarí, en húu "ar á~ur, en hún
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giptist. Eg hann þar að auki ekki vi~ oroio"ÍYandamúlnm(( í upp-

ástúngll nefndarinnar; mer þykir það viosjáIt, og er hræddur um,
að það yrðl útlagt II ýmislegan hátt, ef uppástúnga nefndarinnar yrðt
að lögum.

Hvað lagaboðlð nr. 4, um breytíngu á tllsk. 30. apr. 1824, snertir,
þá vildi eg helzt, að lagaboð þetta yrM innleitt her óbreytt, hvað ára-
töluna snertir. Ylðaukaatkvæði þíngmanneíns úr Mýrasýslu álít eg
falla staðl éhafandí, enda mun þfngtð ekki heldur fallast á það, og
"ii eg því ekki eyða að því fleiri orðum.

H. Kr. Friðriksson': Eg ætla mer ekki ao tala um ön laga-
boðin, en einúngis minnast á hiú sfðasta, og geta þess, ao eg get
ekki verið því meðmæltur, að tímanum se breytt, og eg vil ei styðja
ao því, ao skerða nártúrleg réttíndl manna eða leggja meiri bönd á
þau, en minnst er þörf á, og finnst mer þab övíbkunnanlegt, ao menn
her á þíngi skuli vilja meira öfrelsl á menn, en þarf. Eg se held-

ur ekkl betur, en 5 ára tíminn se nógur reynslutími; því ef einn
maður hefir í 5 ár getað kornið ser áfram, án þess að þurfa sveitar-
styrks, þá sýnist mer reynslutími þessi nógu lángur og ml "on um,
a~ hann komist ekki á sveitina, og má vel vera, ao fritækllngur yrði
síður til þýngsla, ef hann giptist og feingi duglega konu, en þó hann

væri ógiptur. Ekki get eg heldur seo, ao þetta lagaboð þurfi að
koma í bága vio bæn'arskrána um takmörkun á öreigagiptíngum;
því mer sýnist, ao þíngio geti ei gjört annað nú í því máli, en að
biðja konringlnn um, ab frumvarp verði þar um lagt fyrir næsta þíng;
og þó þínglð nú fellist á þetta lagaboð, þ.l eru dæmi til þess, ao
breytt hefir verið nýjum lagaboðum, svo það yrði ekki nú í fyrsta
skipti; en þegar til atkvæða kemur, mun eg hvorki gefa nefndinni
eða viðaukaatkvæðinu atkvæði mitt, heldur lagabobinu óbreyttu.

Framsögumaður : þao getur verið, ao eg hafi lagt annan skiln-
ing í orðið ))vinnuhrepp", en hinn heiðraði þíngmaður Mýramanna
ætlaðíst til, en það má hann kenna sjálfum ser um, því orðið er
nýgjörvíngur; eg skal ekki neita því, að atkvæði hans í þeim skiln-
íngí, sem eg nú se að í því á að liggja, er skynsamlega hugsað, en
það fer í ófrjálsa stefnu, og einmitt þessvegna verð eg að vera því
mótmæItnr. Eg er búinn að svara því og sýna, ao löggildíng þessa
her um rædda lagaboðs ekki þurfi ao koma f nokkurn bága víð á-
lyktanir nefndarinnar í málinu um öreigagiptíngar, og skal eg því
ekki taka það upp aptur.

Jón Petursson: Eg vildi tala líti'ð eitt um lagaboðið um lög-
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aldur kvenna, og breytíngar nefndarinnar og hins 5. konríngkjöma
þingmanns. Ef frurnvarpið feingi framgáng, kemur anðsjáanlega ó-
samkvæmní inn í löggjöfina. Allir vita, að norsku eður dönsku lög

gilda her um ekkjur, þvi að kona sú, sem verður ekkja er ekki full-
kom lega myndug nema með lögrá~amanni; en ógipt stúlka verður
fullmyndug 25 ára; setjum nú, að Mn glptist 28 ára gömul og verbí
ekkja Hill fertugt, þá fær hún, eptir a~ hafa feínglð í hjónabandinu
miklu meiri reynslu, en hún hafði, þegar hún 25 ára gömul varð
fnllmyndug, minni rétt, en hún hafði sem ógipt stúlka í þau þrjú
ár, er liðu frá því hiin varð 25 ára og þlinga~ til Mn giptíst. þetta

er ósamkvæmt og alveg gagnstætt grundvallarreglum löggjafarinnar.
Eg skyldi ekki hafa haft neitt II móti frumvarpinu, ef uppristringa
hefði komið um það, að einnig ekkjur skyldi vera fullmyndugar 25
ára, svo a~ þær þyrfti ei lögráðamann; en eingin slík upp.istúnga
er komin fram, og get eg því ei fallizt á frumvarpið. Mismunur-
inn á ,íliti nefndarinnar, og breytíngnratkvæðí hins 4. konúngkjörna
þíngmanns er sá: að nefndin "ill a~ stúlkur verðl 25 ára fullmynd-
ugar, en hinn 4. komingkjörnl, að þær fái jafnan rett og ekkjur. Ef
nú ekkjur síðar feingi meiri rétt, en stúlkur ógiptar ekki meiri rétt,
þá yrði menn síðar að fara að rannsaka það, hver hafi verið réttur

ekkna 1859, eða þegar þetta lagaboð kemur út, og yrði þá réttur ó-
giptra stúlkna annar, en rettur ekknanna; en mer sýnizt bezt, a~
réttur beggja se einlægt samsíða, en þa~ getur hann ekki orðið eptir
þessu, ef réttur ekknanna síðar skyldi breytast.

Magnús Andréssor«: Eg er reyndar ekki skllnfngsgöður, en þó

þykist eg skilja það, að viðaukaatkvæði nefndarinnar bætir úr vand-
ræðum þeim, sem hinum 6. konúngkjörna þingmanni virtist þetta
lagaboð mundi koma til leiðar, þar sem segir í því, að stúlkur eigi
að hafa valinkunnan mann til ráðaneytis, eins og á ser stað með
ekkjur, og er meiníngin sjálfsagt sú, a~ rðuur þeirra eigi að vera
eins og réttur ekkna er nú; þó nú líka svo se tlltekíð, að þær að
eins skuli hara mann ser til rál'laneytis í vandamálum, þá sýnist mer
það ekki illa tilfallíð ; því það er ekki nauðsynlegt, að þær hafi ráða-
neyti í smáu og stóru, heldur að eins í vandasömum rnalum ; en það
verður hver bezt a~ geta se~ í hendi sinni, hvað vandamal er; þau
geta verið mörg og er það m:í ske ekki hvað minnst arfðandl fyrir
strilkur, að hafa valinkunnan mann ser til raðaneytís í skiptum og
erfðum, og ætla eg því að fallast á viðaukaatkvæði nefndarinnar.
Hinn 4. konúngkjörni þíngmaður hefir gjört breytingu á upprístringu
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nefndarinnar á því, hve nær lagaboð þetta skuli verða lögleitt eða fá
lagagildi. Nefndin ætlast til, a'ð það fái lagagildi 1. júlí 1860, en
hinn 4. konúngkjörní þíngmaður ekki fyr en 1. maí 1862, og get

eg ekki seð, hvað meiníng hans er með þessum 2 ára drætti. Ef
nefndin geingur eins vel frá því og útlit er til, þá ímy~da eg mer,
að allir muni verða á því, að þetta lagaboð felngl lagagildi strax a'ð
sumri, en ef þíngíð skyldi verba á móti lagaboðínu , þá ímynda eg

mer, að vel gæti að því komið, a'ð efnaðar og tápgóðar stúlkur, eink-
um í Reykjavík, myndi fjúka til Danmerkur, því þar væri þær mynd-
ugar og mætti sjálfar ráða fe sínu, og eins, ef það skyldi dragast í
3 ár að lagaboð þetta kæmi út, og ætla eg því að hallast að upp-
ástúngu nefndarinnar og ekki tala fleira í þessu máli.

Framsögumaður : Nefndin er ekki svo föst á breytíngunnl,
sem hún hefir gjört í lagaboðinu frá 28. des. 1857 um sveitarstyrk-
inn, og þa'ð er eg líka búinn að taka fram, og þíngið getur því að-
hyllzt Iagabobíb óbreytt, ef það vill, Nefndin skal ekki mæla á móti
því; en þeirri skoðun verð eg að halda fast fram, að það eigi ekki
að kasta lagaboblnu ; her eru sömu ástæður og í Danmörku, og þíng-
i'ð ætti ekki í frjálslyndi að standa á baki annara þínga, en það yrði
þó sú niðurstaðan, ef þíngi'ð felldi uppástringu nefndarinnar, að

biðja um að lögleiða þetta lagaboð her á landi.
Konúngsfulltrúi: Eg skal geta þess, fyrst hinn 4. konúngkjörni

þíngmaður er ekki sjálfur "ið, að hann hefir akveðíð tímann í breyt-
íngaratkvæðl sínu til 1. maí 1862, af því hann hefir hugsað ser, að

stjórnin mundi leggja um það frumvarp fyrir alþíngi 1861; hvar á
móti nefndin hefir tlltekíð 1. júlí 1860, af því hún hefir hugsað ser,

að stjórnin mundi strax gefa út lagaboð nm þetta efni, ef hún fell-
ist á uppástúngu þíngslns.

Arn7jótur Olafsson: Eg ætla að eins að tala fáein orð. Um
fyrsta lagaboðið ætla eg ekki að tala, og elnringís geta þess, að eg
fellst á nefndarinnar breytíngar, en lagaboð þetta álít eg nauðsynlegt
vegna þess, að það má til að gilda fyrir þá, sem hðban dæmast til
betrunarhússvlnnu, Um annað lagaboðið, sem er um "proclama" í
btium, vil eg geta þess, að mer finnst það ekki nauðsynlegt; það er
komið á í Danmörku af því, að þar þótti sá tími of langur, sem
áður var til tekinn þar um, en mer s}~ni~t þa'b ekki geta átt her við
vegna þess, að samgaungur eru her ekki eins greiðar og í Danmörku,
og er því ei her nein ástæða til, að stytta þann tíma, sem híngað til
hefir verið her ákveðinn að lögum. Auk þe~s er það aðgætandi, að í
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Danmörku g,ínga skuldaskipti greiðara en her. Hvað 3. lagaboðið
snertir, þá vil eg, að það se alveg óbreytt gjört her að lögum, Hinn
5. konúngkjörni þíngmaður heit það mundi leiða ösamkvænmí inn í
lögin; en þó viðauka nefndarinnar yrðl við bætt, vereur ðsamkvæmn-
in samt í lögunum, því eptir lögum vorum m;i gipt kona eigi ráða
eyris kaupi, hvað þ,i heldur meiru. Setjum nú, a'b stúlka se ómynd-
ug þangað til Mn er 18 ,íra, h.ílfmyndug frá því hrin er 18 ám
og þánga'b til hún er 25 ára, þlí verður Mn fullmyndug; síðan
giptist hún, og verður þ,i ómyndug aptur, og þarf henni þá ekki að
bregða viú, þó hún að eins verði halfmyndug, þegar htin verður ekkja.
Eg tek þetta fram til þess, að sýna ésamkvæmnl löggjafarinnar, og
at') það se ástæða til, að breyta ófullkomnum myndugleika ekknanna
eptir þessu lagnboði. Þa'b er kunnugt, að lÍ Einglandi hefir verið
rætt mikið UI1\ yflrgrlpsmlkíð lagaboð um rétt kvenna, sem gaf kvenn-
fólkinu jafnrétti við karlmennina til þess, a'b heimta skilnað og í
ö'bru fleiru. 4. lagaboðið má rnlssa sig, og vll eg að það se fellt;
en hvað þó viðvíkur þessum ,,10 árum" og ') 5 árum", þá er þar að
aðgæta tvenns konar rétt, 1, hinn náttúrlega rett, sem svo hefir "erfð
kallaður, eða réttinn til að giptast, og 2, rett þann, sem sveitin hefir,
sem á a'ð bera þýngslin, ef þau verða nokkur. Menn verða að gæta
a'ð því, a'ð sveltarfélagið er nokkurs konar ábyrg'ðarfelag, þar sem
þa'b er skyldugt til, að ala þá fátæklínga, er eigi geta haft ofan af
fyrir sjálfum ser, og því ætti sveitin eptir því a'ð hafa sama. rett,
sem abyrgðarfðlög, þar sem hver ábyrgist annan, eður a'b minnsta
kosti hafa eigi minni rett í þessu ni.ili, en þegar nm þa'b er að ræða,
hvort rnabur hafi unnið Ser sveit eður eigi, og ætti þ,i hvorttveggja
a'b vera bundið sömu ákvörðunum, þótt það annars eigi ekki bein-
línis skilt vi'b Iramfærsluhreppinn, eins og hinn hæstvirti kom1-ngs-
fulltrúi gat um.

Jón Sigurðsson fr:i Gautlöndum : Eg ætla mer að eins a'b minnast
með fám orðum á seinasta lagaboðlð, og vírblst mer, eins og eg hefi
áður láti'ð Í ljósi, að það megi missa sig. Þa'ð kann má ske að þykja
undarlegt af mer a'Osegja þetta, af þVÍ a'ð eg var Ilutníngsmaðnr bæn-
arskr:íarinnar um takmörkun :í öreigagiptíngum, og mælti heldur með
því, a'O þíngið tæld hana til greina; en eg mælti aldrei með henni
af því, a'b eg vilji fátæktin ein bægi mönnum frá giptíngum; drykkju-
skapur, slark og óknittir eru það, sem ætti að bægja mönnum frá
glptíngum, og er það sannarlega mjög árfðandí, að lögin haft ein-
hverjar þær ákvarðanir, sem hamli því, að þeir hlaupi hindrunarlaust
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í hjónabandið, sem lifa í því eimingis til að smána það mco óreglu-
legulll lifnaði. þetta lagaboð bætir ekki úr fatæktlnnl, og getur ein-
mitt orðið til þess, a\'> menn verði enn þli fátækari. Eg set, til a'ð
mynda, að einhver slöðínn, sem ekkert fe lÍ, en sem stendur í skuld
fyrir ógoldinn sveítarstyrk, vilji giptast, þá er svo sem auðvitað, að
hann ver því litla, sem hann á, til a'ð lúka með skuldina; en eigi hann
ekki neitt, svíkur hann heldur út lán ef hann getur, og ,i HO, ef
til vill, minna en ekkl neitt, þegar hann byrjar búskapinn.

Guðmundur Brandsson: H vað víðvíkur lagaboðinu frá 30.
nóv. 1857 111llproclamata í búum, þá held eg að iuegl segja um
það: "sitt er að hverjum sonanna minna". 6 mánaða fresturinn, eptir
uppásttíngu nefndarinnur, er í minna lagi innanlands, en 9 nuínaða
fresturinn, eptir upp.ístúngu hins 4. konúngkjörna þingmanns, nægi-
legur ; en 9 mánaða frestnrinn, eptir hans uppastúngu, of lítill

utanlands, og 12 manaða fresturinn, eptir uppastungu nefndarinnar,
nægilegur þar. þa'ð mun ekki vera gott, að kljtif'a greinina svolelðís,
a'ð menn víð atkvæðagreiðsluna geti gelið atkvæðl sitt með 9 mán-
aða frestinulll innanlands, en 12 mánaða frestinum utanlands. Eg
ætla mer ekki að tala UI1l fleiri lagaboðín, og ekki um lögaldur
kvenna ; þa'ð er líka búið að tala nóg um hann, og hefir mer fund-
izt þtngmaður Borgfírðínga fara helzt til of lángt inn í sambandið
milli manns og konu, þar sem hann vill, að mer heyrist, raska þeim
grundvallarlögum hjénabandsins, að maðurinn skuli vera konunnar höf-

uð og herra, og búa til ný lög um þetta i mer finnst hann vera nær-
gaungulli í þessu, heldur en þó hann hefði viljað f;í ný lög um sani-
bandið milli foreldra og barna, húsbænda og hjúa, og er eg hrædd-
ur um, að öll stjórn kæmi víð það á ríngulreíð, ef lögunum yrði mjög
smásmuglega þráungvað inn í slíkt samband. Mel' finnst líka, ab
nefndin hafi hitt híð rétta með þVÍ, að gefa stúlkum jafnréttl met

ekkjum, og finnst mer stúlkurnar geti verið fullþekktar a~ þVÍ, og
að þíngrnaður Borgflrðínga megi gjöra sig ánægðan með það þeirra
vegna, Um seinasta lagaboðið ætla eg ekki a'ð vera langorður i eg
"ii helzt að það se fellt, en ef þínglð ekki skyldi fella það, þá þykir
mer breytíng nefndarinnar á ,,5 árum" í)) 10 <Ír", vera skarrl en
ekki neitt.

Sveinn Skúlason: Eg ætla 8'0 eins a'ð bæta litlu vi'ð það, sem
þíngmaður Borgflrðínga sagðí. Vlðvíkjandi 3. Iagaboðínu, þá hefir

mer heyrzt á framsöyumanni, að hann se ekki fastur á breytíngun-
um ,i frumvarpinu, og álít eg líka, a'O lugufrumvarpið SI! nóg eins
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og það er. Á atkvæðasknínní er fyrst brcjtíngaratkvæðl hins 4.

konúngkjörna þíngmanns. lIJer líkar það Ull ekki; þó það se gott
að f,i þetta lagaboð, þó ei verðí fyr en seinna, þá þykir mer samt
verst víð það, að það dregur tímann um of; en eg hefi ekki á móti
seinni: partinum ; því eg vil að karlar og konur skuli vera jafnmynd-
ugar og finnst mer það þessvegna ósamkvæmt,' að ekkjur ekki skuli
hafa sama rett. þar sem nefndin stíngur upp á, a~ lagaboð þetta
skuli löggilda st 1860 1. júlí, þá þykir mer sú breytíng gó~, en víð-
bætir nefndarinnar aptan víð 3. grein er ó<ikveMnn og þessvegna ó-
merkilegur, og kemur illa við, þegar honum er skellt aptan við grein-
ina, sem endar lÍ. punkti. Vi~víkjandi viðauka nefndarinnar, þá verð-

ur orðið : "vandamáF( skilið á ýmsan hlítt, og er eg því hræddur
um að svo færi, að hver fari eptir sínum eigin r.iðum. En það þykir
mer líka réttast ; því kvennfdlkið vil eg að hafi sama rett og karl-
mennirnir, og það "ill líka danska lagaboðíð ; en þó ekkjur ei hafi her
nú sama rett, þá þarf maður ekki að skerða rctt ógiptu stúlknauna
fyrir það ; því þa\') nuí síðar jafna þann ójöfnu~, og gefa ekkjum
fullt jafnrðttl víð ógiptar stúlkur og karlmenn.

Páll Sigurðsson: Nefndinni þótti það athugavert, að gjöra
stúlkur jafnmyndugar og karlmenn, og gefa þeim meiri rctt en ekkj-
um, þar menn geta átt von á því, að ekkjurnar, sökum stöðu sinnar,
se búnar að Í<Í meiri reynslu og greind <i mörgu en óreyndur snilk-
ur, og þótti henni því övíðurkværnllegt a~ gjöra stúlkurnar réttar-
hærri; henni þótti líka þetta stig vera eins stórt, fr;í ómyndugleika
til fullkomins myndugleika, eins og þegar einhver þj6~ stígur fd
harðstjórn til þjóðfrolsis, og fd þessu sjénarmíði gekk nefndin út,

þegar hún ekki vildi gjöra stúlkurnar myndugar takrnarkalaust, og
hún Imyndaðl ser, a~ margar stúlkur mundi má sko helzt vilja þetta
sjálfar. Ver vitum þa\') líka, að ekkjur taka raðaneytí, af því konur
eðlilega treysta ser ekki til, að mæta einar fyrir sína hönd í vanda-
málum og standa einar síns Iíðs. Hvað víðvíkur síðasta lagaboðínu,

þá er eg ekki fastur á, að halda því, og eins fús á, a~ sleppa. Því,
ef þíngíð "ill sleppa því; f.ítæktín lÍ. ei að standa neinum fyrir gípt-

íngu, og það hafa sveitarmenn líka víðurkennt með því, að þeir hafa
opt styrkt fátæka efnilega menn, til þess a~ hjálpa þeim til að koma
inn í felag sitt; en menn vilja heldur sporna víð giptíngum óreglu-
manna og svallara þeirra, er verba felaginu ekki til annars en byrði.

Ásgeir Einarsson: Mer þætti gott, ef því yrði við komið, al)
greidd væri atkvæði um breytíngaratkvæðí hins ,1.konúugkjörna þíng-
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manns, a~ því leyti 9 manaðaíreetlnn her lÍ landi lÍhrærir, en 12 mán-

aða frest utanlands, eptir uppastdngu nefndarinnar í málefninu nr.
n. Eg hefði líka fallizt á breytíngaratkvæbí hins 4. konúngkjörna
þíngmanns í malefninu nr. Ill, hefði mer ekki þótt að því, ao laga-
boðíð getur þá ekki komið út fyr en 1862, og held eg að það væri

betra, ef greidd væri atkvæði um það ser, og skilið frá hinum parti
greinarinnar; en verði það ekki, er þó betra ab fá lagaboðið sem bezt
vandað, þó menn verði a~ bfða eptir því í 2 ár. Menn hafa talað
um, að stúlkur værl rettarhærri en ekkjur, en mer sýnist það ekki
vera svo, því eins og ekkjan erfir rett bónda síns í ýmsu t. a, m,
byggíngarskiImála á ábýlísjörð, svo að hún nýtur bónda síns, ef hon-

um hefir verið byggt með góðum skilmálum, og geldur hans, ef
byggíngarskilrnálarnir hafa verið vondir, og mun eins vera í öðru.
Ef stúlkur fá þann unitalaða rett, þá verður hann ekki minni fyrir
það, þó stúlkurnar gíptíst, þegar þær verða ekkjur á eptir, og vil eg
því gefa breytíngaratkvæbi hins 4. kenringkjörna þíngmanns atkvæði

mitt, ef því yrði skipt eins og eg gat um, og óska eg, a~ heyra á-
lit forseta um Þa'l>, hvort atkvæðagreíðslan getur ekki fari~ fram eins
og eg benti til. Síðasta lagaboðið á atkvæðaskránni nr. IV, vildi eg
helzt a'l> væri fellt, en ef þíngið skyldi taka það, þ,í vil eg hafa 10
ára frestinn, en er alveg á móti 5 ára frestinum. Um uppástúngu
þingmanns Ísfirðíngn undir tölulið 5. ætla eg ekki a'b tala, því að eg

er sannfærour um, a'l> allir þíngmenn muni verða með henni.
Framsögumaður : Eg er þegar búinn a'l> taka það fram, að

eg ekki geti fellt mig víð uppastúngu hins 4. komingkjörna þíng-

manns, að lagaboðið frá 29. des. 1857, um lögaldur kvenna, skuli
ekki ná her lagagildi, fyr en frá 1. maí 1862, og se einga á-
stæðu til slíkrar biðar, ef þíngtð á annað borð fellst lÍ að beðið se
um, að löggilda það fyrir þetta land, og á þeirri skoðun virðist mer
þíngmenn allir þó vera.

Stefán Eiríksson: Eg lái ekki þíngmanni Borgflrðínga og þíng-
manninum úr Norður-þíngeyjarsýelu það, þó þeir fljúgi á vængjum
vindanna, þegar þeir tala um kvenníélkið. þao hefir nú verið fyrir
laungu síðan mín innvortis sannfæríng, a~ kvennfólk ætti að verða
myndugt, og því finnst mer ekkert að, ao aðhyllast uppástúngu nefnd-
arinnar með viðauka hennar undir tölulið 4.; þ"í mer þykir ekki
hinn 4. konúngkjörni þínginaður neitt bæta úr nefndarupprístúngun-
um með breytíngaratkvæðí sínu. Um hin önnur lagaboð á þessari
laungu atkvæðaskrá ætla e~ lítið a'ð tala, eu eins og eg l~t í ljó~i
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við undírbúníugsumræðu þessa máls, ætla eg að gefa atkvæði mitt
á móti luguboðinu undir tölulið IV, og eg vona að fleiri þíngmenn
verði mer samferða í því.

Konúngsfulltrúi,' þao er nú ao sönnu satt, að nefndin, þar
sem hún ætlast til, að ógiptar stúlkur 25 ára, taki ser mann til raða-
neytis Í vandamálum, hefir farið Í sömu stefnu, sem hinn 4. konúng-
kjörnl þíngmaður, er "ill að stúlkur þessar hafi sama ret! sem ekkj-
ur. En eg held, að orðatiltæki þau, sem nefndin hefir stringið upp
á, geti geflð tilefni til ýmislegra útleggínga, hval' á mót það bæði er
kornið inn í réttarmeðvitund þjóoarinnar, og líka er það kunnugt
öllum lögfræOíngum, hver réttur ekknanna er í tilliti til fjárforráða
sinna, og því er óhult ao miða þar ,'io rett hinna myndngu ógiptu
stúlkna. þao er eingin ésamkvæmní í löggjöfinni, eins og þingmaður
Borgfirðinga sagði, þó ekki se her akveðíð neitt um réttarstöðu giptra
henna. þao er eðlilegt, þó maðurinn sé talinn Iorstöbumaður bús-
Ins, en þar með er ekki sagt, að konan ráN eingu; það getur verið,
að lnin í raun og veru ráN stundum eins miklu, og jafnvel meiru,
en maðurinn fyrir það, og löggjafinn hefir ekki viljað nákvæmar á-
kvarða hið síðferðíslega samband milli manns og konu í tilliti til
fjárforrdða.

Frarn'Sögurnaðul',' Eg vero þrátt fyrir ummæli hins háttvirta
kunúngsfulltrúa þó ao vera fastur á Því, ao viðaukaatkvæði nefnd-
arinnar við lagaboðið um lögaldur kvenna, se eins greinilegt, og
breytíngnratkvæði hins 4. konúngkjörna þíngmanns. þao er kornið
inn í rettar-meðvitund almenníngs, hverja þýOíngu raðaneyti lögraða-
mannsins hafi, og í hverjum málum það eigi víð ao hafa, og þegar
sagt er, að ógiptar stúlkur, sem orðnar eru fulImyndugar, skul i hafa
mann ser til rábaneytís í vandamálum, eins og eigi ser stað með
ekkjur, þá held eg þetta se full ljóst, og að minnsta kosti verður
það ljóst, þegar á þarf að halda.

6lafur Jónsson: Mer finnst mjög lítill munur vera á breyt-
íngu nefndarinnar og hins 4. konúngkjörna þingmanns á 3. laga-
boðinu, og mundi eg hafa fallizt á uppástúngu nefndarinnar, þó ekki
hef()i komill önnur uppastringa. Konúngsfulltrúi heit, ao hinn
4. konúngkjörni þíngmaður hefði stúngi?! upp á því, að draga það,
að löggilda þetta lagaboð, af því hann Imyndaði ser má ske, all
frumvarp frá stjórninni mundi koma 11111 þetta mál 'til næsta þíngs,
en það CI' ekki líklegt af því, að það er óþarft, þar eð málið getur
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orM~ útkljá'll nú þegar á þessu þíngi; að : öðru leyti ætla eg að
gefa atkvæði mitt uppástúngum nefndarinnar.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg held eins og þíng-
maðurinn frá Strandasýslu, at mætti bæta úr breytíngaratkvæbi hins
4. komingkjörna þíngmanns með því, að leltað væri atkvæða um
tíma takmarkið ser í lagi, og væri það hægt með því, at leita at-
kvæða nm 2. töluli'll á undan 1. tölulíð.

Forseti: þar ekki taka fleiri til mals , álít eg ályktarumræðu
þessa máls lokið. Menn hafa dskað að skipt væri í sundur þeim
2 breytíngaratkvæðum undir tölul. 1. í II. og Ill. Iagaboðlnu, og

leitað atkvæða um hvern part ser í lagi, en eg se ekki at því verði
komið víð fyrra breytíngaratkvæðíð, þetta undir tölul. 1. vit laga-

boðið um proclamata í búum, en þar á móti mjög auðvelt að koma
því við í fyrsta breytíngaratkvæðinu um lögaldur kvenna, og skal
eg bera þ:i grein upp í tvennu lagi, þegar að henni kemur, Eg vil
þ:í biðja hina heiðruðu þíngmenn at gánga til atkvæða samkvæmt
atkvæðaskninnl.

Var síðan gelngíð til atkvæða og feHu atkvæðin þannig:
I. Lagabot 30. névernbr. 1857, nm betrunarhússvinnu.

Tölul. 1. uppástringa nefndarinnar - samþykkt með 23 atkvæðum,
2. 1. gr. lagaboðsíns með hinni samþykktu breytíngu

samþykkt með 23 atkv.
2. Uppástúnga nefndarinnar - samþykkt með 23 atkv.
4. Fyrri hluti 2. gr. Iagaboðslns óbreyttur - fallinn með

atkvæðagreiðslunnl um tölulíð 3.

5. Síðari hluti 2. gr. óbreyttur (samþykktur af nefndinni)-
samþykktur með 23 atkv.

6. 3. gr. lagaboðsins óbreytt (samþykkt af nefndinni) - sam-
þykkt með 23 atkv.

7. Allt Iagaboðíð þanuíg breytt - samþykkt með 23 atkv.
II. Lagaboð 30. névbr, 1857 um proclamota (innkallanir) í bú-

um.
Tölul. 1. Breyríngaratkvæðí Vilhjálms Einsene - fellt með 16

atkv. gegn 7.
Uppástúnga nefndarinnar - samþykkt í einu hljöðí,

- samþykkt í einu hljó'lli.
1. grein lagaboðsíns óbreytt:

a, Fyrri hluti greinarinnar: J}EptirleiNs skal bæðl
dánarbúum, uppboðsbúum og þrotabúum og Ö'llrtUll

-- 2.
-- 3.
-- 4.
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búum, sem proelarna á að gefa út í til skuldaheimtu-
manna, þetta gjöra m~~ 3. mánaða fyrirvara, þegar
hlutaðeígandl, eptir þeim kríngumstæðum, sem fyrir

hendi eru, ekki getur álitizt að hafa átt í skulda-
skiptum annarstaðar, en í Evrópu, eða á Íslandi eða
á Færeyjum; þegar þetta þar á móti lÍ ser stað, á
innköllunin að fara fram með 6 mánaða fyrirvara" -
fallinn víð atkvæðagreiðsluna um 2. tölulíð.

b, Síðari hlutinn með hinum samþykktu breytíngum :
"A~ öðru leyti skal það atvik, að hlutabelgandi hef-

ir b\íi~ eða haft samastað annarstaðar, en í Evrópu eða
á Íslandi, eða lÍ Færeyjum, út af fyrir sig ekki rá~a
því, hvort þann síðarnefnda fyrirvara eigi við að hafa
eða ekk i, þegar liM~ er, á~ur en hann deyr, eða það
atvik, sem gaf tilefni til skipta lÍ búinu, ber, a~ meir
en 1 lír frá þeim tíma, sem hann fór þaðan í burtu
og yfirgaf þá stöðu, sem hann þar hafði" - sam-
þykktur í einu hljóði.

Tölul. 5. Uppastrlngn nefndarinnar - samþykkt í einu hljóði.
6. 2. grein lagaboðsins óbreytt - fallin með atkvæðagreiðsl-

unni um 5. tölulið.
7. Uppástúnga nefndarinnar - samþykkt í einu hljóði.
8. 3. grein lagaboðsíns óbreytt:

a, Fyrri hluti greinarinnar:
"það leíðír af ofangreindum ákvörðunum , nð

nú þarf ekki leingur með þess leyflsbrðfs til að gefa
lít proclama í brium, sem híngað til var nauðsyn-
legt í ýmsum tilfellum, og sama er og, hvað þá
lögboðnu þínglýsíngu af próclamatatibus snertir"
samþykktur með 23 ath.

b, Síðari hlutinn:
"Einnig falla í burtu þær sérstaklegu ákvar~-

anir um blrtíngaraðferðína á Borgundarhólmi, sem
oplð bréf frá 11. sept. 1832, auglýst með allra-
mildasta úrskurðí frá 29. ágúst s. á., heimilar. Á-
kvörðun dönsku laga 5-14-29 er her með úr lögum
numin" - fallinn með atkvæðagreiðslunni um tölul. 7.

9. 4. gr. lagaboðsíns óbreytt (samþykkt af nefndinni) -
samþykkt í einu hljóði.
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Tölul. 10. 5. gr. lagaboðsíns óbreytt (samþykkt af nefndinni) -
samþykkt í einu hljóði.

11. Uppástúnga nefndarinnar - samþykkt í einu hljóði.
12. Lagaboðið allt með áorðnum breytíngum. - samþykkt

með 23 atkv.
m. Lagaboð 29. des. 1857, um lögaldur kvenna.

Tölul. 1. Breytíngaratkvæðl Vilhjálms Finsens:
a, Orðin : "fr,í 1. maí 1862(( - felld.
b, Síðari hlutinn, sem þá var eptir - felldur með 12

atkv. gegn 11.
-- 2. Uppástúnga nefndarinnar - samþykkt í einu hljóði.

3. 1. gr.lagaboðsins (með þessari breytíngu tölul. 2.)
samþykkt með 23 atkv.

4. Víðaukaatkvæðl nefndarinnar - samþykkt með ~2 atkv.
5. 2. gr.Taguboðslns óbreytt (samþykkt af nefndinni) - sam-

þykkt með 223th.
6. Lagaboðið allt með aorðnum breytíngum - samþykkt í

einu hljóði.
IV. Lagaboð 29. des. 1857, um breytíngu á 10. atr. 3. greinarítil-

skip 30. apr. 1824.
Tölul. 1. Upp.ístúnga nefndarinnar - felld með 13 atkv. gegn 6.

2. Lagaboðið sj.ílf] óbreytt - fellt með 20 atkv. gegn 2.
-- 3. Víðaukaatkvæði Jóns Sigurðssonar frá Tandraseli - fallið

samkvæmt atkvæðagreiðslunnl um tölulíð 1. og 2.
._- 4. Lagaboðið með áorðnum breytíngum eða óbreytt - fallið

samkvæmt atkvæðagreiðslunni.
V. Uppdstringa Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn - sam-

þykkt í einu hljóði.
Forseti: Atkvæðagreiðslunni er þá lokið, og skal eg sjá um,

að samkvæmt henni verði samið og sent konúngl álitsskjal um þetta
mál; en þar nú er orðið mjög áliðið og eigi ólíklegt, að umræðurn-
ar muni verða nokkuð langar um það mál, sem eptir er á dagskránni,
þykir mer raðlegnst, að fresta umræðunum um það til morguns, og
vil eg þá ákveða fund á morgun Id. 11.

Fundi slitlð.
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29. júlí - nítjándi fundur.
Allir á fundi, nema þingmaður Borgfirðfnga, er hafði tjáo forseta,

að hann gæti ekki komið fyr en, ef til vildi við umræðu 3. eða 4.
málsins á dagskránni.

Þíngbók friÍ sföasta fundi lesin og samþykkt.
Konúngsfulltr'úi: þegar hinn luíttvlrti forseti fyrir fám dög-

um skorabí á mig Ulll að leingja þíngtímann, gat eg þess, að eg
gæti eigi þ,í strax ákveMtJ, hve mikil leingíng þíngtímans mundi
verða, en het atJ gjöra það næsta, eður einhvern hinna næstu daga.
Eptir nákvæma yfirvegun þessa efnis, hefi eg, til þess hin konung-
legu mál geti orðið útkljáo og hin helztu þjdölegu málefni, afráðið
mco sjálfum mer, að leingja þíngtímann til hins 13. næstkomandi
mánaðar, þannig að þann dag verði slitið þínginu.

Forseti: Eg finn mer skylt að standa upp, til þess að þakka
hinum háttvirta konúngs{ulltrúa í nafni alls þingsins og sjálfs mín
fyrir þessar hans nærgætnu og géðu undirtektir undir þíngleingíng-
una; og eg vero að ætla, að með sama áframhaldi og híngað til hefir
verið, og með sömu alúð og elju hinna háttvirtu nefnda, þá muni
þessi letngíng nægja, til þess að leiða til lykta öll malin, sem nefnd-
um eru falin til meðferbar. Eptir dagskr.ínnl kemur nú fyrst til und-
írbtinmgsumræðu rualið um ábúð komíngsjarða á Vestmannaeyjum.
Framsögumaður þessa máls er hinn heíðraðí þíngmaður úr Vest-
mannaeyjasýslu.

Framsögumaður (Brynjólfw' Jónsson): Eg skal leyfa mer að
lesa nefndarálitið upp.

Nefndarálitið var lesið upp svo hljöðandl:

"Hio hefðraða alþíngi hefir kosið oss, sem ritum nöfn vor her
undir, til ao íhuga og segja álit vort um bænarskrá frá Vestmanna-
eyjasýslu, el' fer fram á það, að þínglb beiðist þess af hans hátign
konúnginum, að hann allramildilegast vilji bjóða:

1. Að festa til konungsjarða á Vestmannaeyjum verði ei krafin
hærri, en frá 10-20 rd. fyrir hverja jörð, eptir jarðargæðum.

2. AtJ sá abúðarrettur, sem ekkjur áður hafa haft, meðan þær
ekki glptist á ný, gildi fyrir lífstítJ þeirra, hvort sem þær
giptast eða ekki.

3. Að eingin jörð se þar SYO byggð af hinum konúnglega um-
boðshaldara, að sveitarstjórnin ekki se tekin til ráðaneytis.
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Ver höfum íhugað þetta mál, og skulum ver leyfa oss a~ skýra
frli áliti vorn um það á þessu leið.

Eins og bænarskrain sjftlf tilgreinir, hafa á fyrri tímum litlar
eða alls eingar festur verið heimtaðar ne gefnar til korningsjarða á
Vestmannaeyjum, og varla kvað vera 20 ár síðan farið var a'ð bjéða
þær upp til festugjalds ; en þessi opinberu uppboð gátu ekki annað
en verið óvinsæl, með því sumir annars efnilegir menn máttu opt
sitja á hakanum, af því þeir annaðhvort voru ekkí nógu efnaðir, til
a'ð bjóoa híð hæsta bob, eða þeir vildu ekki koma þeim rekspöl á,
ao ekki yrði tekið gilt, nema eitthvert hátt boð, þessi opinberu
festu uppboð voru þar síðan af tekin, svo að umboðshaldarl hefir
ekki alls fyrir laungu tekið upp á þVÍ, að byggja jarblr þar á þann
hátt, að þegar einhver vildi fá jöro, er losnabí, til ábúðar, þá skyldi
hann láta umboðshaldara vita, hve míkið hann vildi gefa í festu til
jarðarínnar ; nú hefir það viljað svo til, að þegar margir hafa viljað
fá jarðnæði, hefir hver boðið yfir annan, og sá jafnan hlotið bygg-
ínguna, sem mest bauð ; það er því ekki a'ð sjá, sem þessi tilhögun
hafi neitt bætt úr hinum opinberu festuuppboðum, og þykir oss þess
vegna eingin furða, þó komings landsetar á Vestmannaeyjum hafi
fundið sig tílknriða ao beiðnst endurbétar á kjörum sínum. Ári~

1847 komu frá Norðurlandi umkvurtanir til alþíngis, er stefndu í
líka átt, og bænarsháin frá Vestmannaeyjum, og varð það þá sam-
þykkt þíngslns, að senda bænarskr-í til konúngs um lagfæríngu Í þessu

efni; en stjórnin svaraði þYÍ 1849, að þetta mál skyldi verða íhug-
að þegar farið væri að semja ný landbúnaðarlög handa Íslandi. En

þetta hvorugt mun vera tekið fyrir enn í dag, og óvíst, hve lángt
þess er a'ð bíða ; og alítnm ver, a~ ei se bót a~ biðinni í þessu efni

fyrir landseta konungs á Vestmannaeyjum, sem sj;ílfsagt verður byrð-
in því þýngri, sem hún liggur leingur á þeim; enda ætlum ver, ao
festugjöf þessi !:le gagnstæð gó'ðum og gildandi lögum, t. a. m. til-

skip. 15. maí 1705, sem bannar öllum húsbændum, og þeim, sem
hafa kynni umboð yfir fasteignum, eða jörðum komings. að leggja;i
bændur þeirra neinar nýjar álögur, fram yfir það, sem lÍ jörðunum
hefir legið frá alda öðll, "og skulu þeir, er slíkt gjöra, sekir við kon-
úng um þriðjiing af þVÍ, sem hinar nýju álögur verða metnar". Þa'ð
er og auðsjríanlega til níðurdreps öllum framförum í jarðrækt og
hrisnbyggfngum, að Ieígulíðar skuli gefa t. a. m. 40 til 90 rd. festu,
til að geta komizt a'ð öðrum eins smábýlum, eins og eru á Vest-
manna eyjum; og værl þessum festupenfngum betur varið til jar~a-
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bóta og eflíngar sjáfarútvegi, því þar við mundi hagur manna batna
meira en svarar ábata þeim, er fæst. víð hinar háu festugjafir ; og
er það þetta, sem um fram allt ætti a'ð hara fyrir augum, því landið
auðgast ekki á því, að bændur þess leggi í sjóo þess það gjald,
sem þeim er of vaxið, heldur með þVÍ, ao þeir verji kröptnm sín-
nm og efnum til ao bæta landið sjálft; og ver alítum það landsins
bezta ríkdóm, a'il eiga sem flesta velmegandi bændur, því "b<Índi er
biistólpi, og bú er landstólpi ", Ver skulum ekki orðlelngja meir um
þetta atriði, með því '-er álítum að það, sem ver ml höfum sagt,
sanni nægilega hversu rettVÍ5t það er, að festa yfir höfuð ab tala
se af tekin, eða að minnsta kosti lækkuð svo mikið sem verða má.

Hvað hj() 2. atriði bænarskráarinnar snertir, nefnilega, að ekkja
megi búa alla sína lífstíú á jörð þeirri, sem byggð var manni henn-
ar, þá er það a'il vísu álit vort, a'ð það væri eðlilegast, að eins og
ekkjan, meðan hún ei gíptist aptur, hefur mátt sitja að jörðinni
eptir mann sinn, eins mætti hennar annar maður sitja fyrir bygg-
íngu að jöro þeirri, sem hinn fyrri maður haf'ði á búlð ; og að hið

sama skuli gilda, hvað opt sem sama ekkja yrði gipt. En feingist
nú Iestngjaldið altekið, þ,\ :íJítum ver að þetta atriði, sem her um
ræðir, væri ekki beinlínis nauðsynlegt, því ver getum ekki ætlað
hlutaðeiganda umboðsmanni þ,í ónærgætni, a'il hann mundi meina
þeim manni, er hefði geinglð að eiga aðstoðnrlausa ekkju, að sitja
fyrir öðrum, sem, ef til vill, mundi sækja nm jörð þá, sem ekkjan
hefði á búið; þó alítum ver ekki af vegi, al'> um þetta atriði væri
einhver lögákveðin regla, og einkum um það, að erfíngjar eða niðj-
ar konúngsleiguli'ða ætti forgangsrétt fyrir öðrum a'ð jörðum þeim,

er foreldrar þeirra heiði á búið.
Hva'ð mí hið 3. atri'ði bænarskráarinnar snertir, nefnilega, að

eingin jörð se bygg'ð af hlutaðeiganda umboðsmanni, án þess a'ð sveit-
arstjórnin se tekin til r.íbaneytis, þá álítum ver þetta mjög nauð-
synlegt og tryggjandi fyrir velferð sveitarinnar. Hlutaðelgandi sveit-
arstjórn hlýtur að vera langturn kunnugrt um ástand manna,
r.iðlag þeirra og annað, sem má vera þeim ti! meðmælíngar, eða
mötmæla ; hún hlýtur að þekkja allt þetta betur, en nýkominn eða
útlendur umbobsmabur, sem, ef hann á ekki, nemll, aðnjöta ser
kunnugri manna, verður að byggja jarðir út í bláinn, án þess að
vita, hver uppbyggíng eða dugur er í þeim, sem hann byggir [arð-
irnar; og getur þannig víljað til, að sá komist a'ð einhverri jörð,
sem annaðhvort hefir síður þörf fyrir hana, en einhver annar,
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eða sem síðnr er fær um a~ vera uppbyggilegur og gagnlegur
bóndi.

Samkvæmt framanskrifuðu er það þannig tillaga vor, að þíng-
iÍl beiðíst þess af konímginum:

1. Að festu gjald til lwnúngsjarða á Vestmannaeyjum verði
með öllu af tekið.

2. Að þeir, sem gánga að eiga ekkjur þeirra manna, er bú-
ið hafa á konúngsjörðum á Vestmannaeyjum, skuli frem-
ur öðrum eiga kost á að fá byggíngu þeirra jarða, sem
ekkjur þær, er þeir eignuðust, hafa búið á; sömuleiðis,
að synir konúngs-lciguliða hafi forgángsrett fyrir öðrum
til jarða, er feður þeirra höfðu búið á og endurbætt, og

3. Að umbo~smaður þar ekki byggi neinar jarðir, án þess
hann fyrir fram leiti ráða hjá hlutaðeigandi sveitarstjórn.

Reykjavík þann 23. júlí 18á9.

Brynjólfur Jónsson, Páll Sigurðsson.
formaður og framsögumabur.

Eg get eigi með öllu verlð rneðnefndarmönnurn mínum sam-
dóma í þessu málefni. 1. er festan gjald fyrir lífsabriðarréttlnn, og

mer finnst það í alla stað! eðlilegt, ab þeir, sem "ilja fá þann :rett,
gefi nokkuð fyrir hann; en með því þó mjög há festa hlýtur ætí~
að veikja efni fátækra leiguliða, til að geta setið ábúoarjör~ sína
vel, og bændur í Vestmannaeyjum kvað vera mjög fátækir yfir hfif-
uð og jarðir þar eru mjög litlar, þá finnst mer a~ talsvert mæli
fram með þVÍ, að það væri fast ákveðlð, að hærri festa eigi væri
tekin fyrir hverja jörð, en 20 rd. - 2. virN..;t mer það dvlður-

kvæmilegt, að beiðast þess, að konúngur eður umboðsmaður hans, skuli
í því, að byggja jarðir hans þar á eyjunum, vera haður raðurn sveita-
stjórnarinnar þar, sem þó einginn annar jarðelgandi er her á landi.
A~ öðru leyti er eg meðnefndarmönnum mínum samdóma. Sam-
kvæmt þessu mun eg taka mer breytíngaratkvæðí.

Reykjavík, dag ss. júlí 1859.

Jón Pétursson.

Framsögumaður : Eg RHt mí að nauðsynlegar rístæður se 1

nefndarrilltinu telmar fram fyrir þVÍ, sem f,nil'l er fram á. þessi mikla
festugjöf CI' auðejdanlcga eitthvað það ósanngjarnasta, sem verða má,
þó Mn hafi verið við höfð; hin opinberu festuuppboð eru mí að
vísu aftekin ; eg veit ekki, hvað leingi þau hafa staðlð, hvort þaÍl
hefir verið lánga eða skamma stund, en "íst er um það, að með
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þeim var mönnum gjört erfiðara fyrir, ab sitja vel ábriðarjurblr sín-
ar; en þó festuuppboðin se a ftekí n, þ,í hefir annað tekið við, sem
eingu er betra, þar menn máttu undir hendinni bjóða í jarðirnar
þa'ð boð, sem þætti hæfilegt, og hefir þá hver, sem jarðnæði vildi
fá, farið til umboðshaldara og sagt honum, hv.lo hann vildi bj óh
til að síta fyrir jörðinni, og hefir það þií cptast verið svo, a'ð ein-
hver hinn hæstbjöðandí hefir feingi'ð byggínguna, án þess, a'ð þar

fyrir se sagt, að hann einmitt væri hinn verðugasti, þó það líka kynni
svo til að vilja. þessar jarðarfestur hafa verið frá 40-90 rdl., og
stundum jafnvel meira; eg veit til þess, að fyrir eina jörð, sem fram-

færir 1 kú, 1 hest og fáeinar sauðkindur, hefir verlð goldið í festu
212rd!., og mundi SIÍ jör'ð varla vera keypt vlð hærra verði, en þVÍ,
sem festan var, og skyldi mí jörðln verða byggo með vlðlíka festu,

t. a. m, á hverjum 10 eða 20 ára fresti, þá væri ekki leingi verið
a'ð fá mörg jarðarverð upp úr þessari einu jörð. Ef nú eingin festa
værl goldin, þií liggur það í augum uppi, að menn gæti brrikað þetta
fe til jarðaböta, þar sem íestan beinlínis leiðir til þess, að jörðin
verður nlöurnídd. þetta, sem eg her hefi sagt, se þá svar upp á
ágreiníngsatriOi minna hluta nefndarinnar vil) 1. niðurlagsatriði meiri

hluta nefndarinnar.
Víðvíkjandi ágreiuíngsatrioum hins h.ittvirta 5. konringkjörna

þíngmanns, sem var einn í nefndinni, Ym hi'ð 3. atriði, þá skal eg
geta þess, að þó umboðsmaður se a'ð nokkru leyti háður raðum sveit-
arstjörnarinnar, þlí er rettnr komingslns, svo sem eiganda, eigi skert-
ur fyrir það ; því ef samþykki komings fæst til þess, ao þetta megi
svo vera, þá fær hann frjálslega ráoin í hendur þeim mönnum, sem
þekkja betur til, en umboðsmaður, hvernig öllu til hagar; það getur
verið danskur maður, sem er ókunnugur því, hvernig til hagar. þa'ð
er og aðgætandi, aa tioruvísi er ástatt í Vestmannaeyjum, en annar-
stabar her á landi; þar er allt konúngscign ; öðru máli væri a'ð gegna,

þar sem komíngseignir væri f.iar. Eg ætla nú aa hætta her með
að sinni, þangað til eg heyri ræður þíngmanna.

Þórður Jónassen: Eg get eiginlega ekki fellt mig "i~ neitt af
þeim nppástúuguatrlöum, sem standa í nefndarálitinu , því 1. atrið-
i'ð tekur fram fyrir hendurnar ,í mönnum í þeirra samníngsfrelsi;
og jar'ðabyggíngar eru komnar undir samkomulagt milli hlutaðeigenda,
og það hlýtur því, og ,i að vera frjálst a'ð taka festu til jarðar, þeg-
ar hún býðst ; af þessari ástæðu get eg heldur ekki verið samþykk-
ur minni hlutanum, því hann vill binda festugjaldið víð tiltekna upp-
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hæð ; en það er eins éeblllegt, eins og hitt, að banna algjörlega að
taka festu.

Annað upp.ísninguatrlbíð er frjálslega hugsað, en það er ekki
greinilega orðað ; það getur nefnilega þó ekki verlð meiníngin, ao
sonur abdandans skuli ætíð hafa forg éngsrðtt til jarbarinnar eptir
hann látinn, einúngis af því hann er sonur hans, og rin allrar hlið-
sjónar af því, hvort hann er líklegt bóndaefni eða ekki; því se son-
urinn ónytjringur, þá getur hlutabelgundi umboðsmaður ekki forsvar-
að að byggja honum jörðina. Að öðru leyti veit eg ekki betur, en
a~ umboðsmönnum se heimilt, að hafa þessa hliðsjón, og að stjórn-
in hafi lagt SyO fyrir, og eg þykist því sannfærður um, að þessu se
hæfilega gaumur gefinn af umboðsmönnunum. Ao sá, sem giptist
ekkjunni, skuli einnig hafa þennan forgaungurétt til jarðarinnar, verð-
ur að vera bundið sömu skllyrbum og það er, hvað syni bóndans
snertir; éduguaðurlnn á -ekkert fyrirheiti að hafa. 3. atríðlð er ó-
hafandi; hreppstjórinn reN, þegar svo væri komið, algjörlega bygg-
ingunni, ao eg ekki talí um allan þann rekstur og sundurlyndi, sem
af þessu fyrirkomulagi yrði -að leiða. Þannig virðíst mer þessu máli
reyndar hrelft án gildra rístæða, og eg se ekki neina ástæðu til, að
senda um það bænarskrá til stjórnarinnar,

Framsiiqumaöur : Mer vírbist sem hinn háttvirti 1. koming-
kjörni þingmaður vilji fella það, er eg hefi mælt UIll þetta festumál,
og lýsir það því, að hann er nú orðinn annarar meiníngar en 1847,
þegar þetta festugjald kom til umræðu, Hvað 1. atriNð snertir, þ;í
get eg ei seo, að með því se nokkrir frjálsir samningar af teknir,
sem eru byggðir II sanngirni, en einginn skaði er að koma í veg
fyrir alla ósanngirni, og það mega þessi festugjöld heita. Eg "eit
nú ekki, hvað gott það er, að hæstbjébandl ætí'O hljóti jörðina, held-
ur kann það, a'O lllinni hyggju, að mega telja það með óheppni, hvað
hann sjálfan snertir, þó a'O það kunni að sýnast mikið i munni, ao
geta boðlð háar festur, og menn kynni að halda, að hann værl mik-
ill maður í héraði, þ,i væri víst betra, að brúka festupeníngana til
annars; og SYO var nú fyrir þeim, sem borgaði 212 dalina, að hann
átti ekki, og hefir aldrei átt málúngi matur í öllum sínum búskap.
Hvað 2. atriðið snertir, þá sagOi hinn háttvirti sami þingmaður, að
það væri ekki rett, að menn ekkna, eða synir feðra, geingi fyrir ö'Or-
um, hvernig sem þeir væri, og vil eg geta þess, ab hann hefir ekki
gætt að niðurlagsorðunum : ))og endurbætt", þ. e., ef þeir hafa setið
jörðina vel, þá megi þeir búast víð, að niðjar þeirra njóti góðs af.
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Hvað ekkjuna snertir, þ.í er það ei svo ao skilja, að henni se gef-
inn meiri réttur, en manninum, þ6 IIlÍn megi, hvað opt sem hún
giptist, sitja á jörðlnni ; mennirnir hafa haft þann rétt, ao mega
sitja il ábúðarjörðum sínum, þó þeir yroi svo 10 sinnum giptir;

réttur sii, sem ekkjunni er gefinn, er henni gefinn sem ekkju, og
ætti henni ekki að vera gjört óhægra fyrir, en mönnunum, því hún
el' þ6 síður þess umkomin, að bjarga ser, ef henni leyfist ei ao sitja
ao jörðinní ; en þegar talað er um, að gefa ógiptum kvennmönnuin

myndugleika ii "io karlmenn, þá sýnist eðlilegast, að þær haldi sama
myndugleika, eptir ao þær giptast. Hvað 3. atrlðíð snertir, þá þ6tti
hinum háttvirta 1. komingkjörna þíngmanni það ekki eiga vib, að

umboðsrnabur þyrfti að leita r.iða hjrí sveitarstjórninni; eg vero nú
ao svara því svo, ao mer þykir það betra og haganlegra, því sem
kunnugrt þekkir hún cptast betur ráðlag manna og kríngumstæðnr,
en umboðsmaður ; þetta kann mí ao koma í métsetuíng vlb 2. atriðlð,
en það er auðvitað, ao ábúðarréttur ekknanna verður að Hra kom-

inn mco fram undir því, hvernig jörðin er setin, eins og er um alla
abúðarrettl ; ef síðarl maður ekkjunnar er óhæfur til, ao búa ii jörð-
inni, verður sveitarstjórnin ao hara sín ráo, og vba honum burt af
jörðinni. En skyldi mí ekkjan og maður hennar þá vera orðin sveit-
læg, þá veit eg ekki, hversu rétt það væri, að vísa þeim burt, því
líklega mundi ekki hagur sveitarinnar batna með slíku fyrirkomulagi.

Þórður Jónassen: þar sem hinn heibrabí framsögumaðul'
heldur, ao eg hafi skipt meiningu minni síðan 1847, þá gat það mí
vel verið, en el' þó ekki, því þar Hr annað umtalsefni; þar var um-
talsefnið, og kvörtunin elnúngís yfir því, að jarðirnar "ær i boðnar
upp til abúbar og festugjalds á uppbobsþíngt, og þeirri aðferð mælti
eg á móti, en þar á móti ekki á móti sjálfu festugjaldinu út af fyrir
sig, því eg vissi, að það hafbl verið goldlð á undan, þegar svo bar
undir bæði á opinberum eignum og einstakra manna, eim; og það er
enn í dag.

Eg gáOi a~ niðurlagsorðinu »)endurbætt" í endanum á ö~ru upp-
ástúngu-atriOinu; en það er ekki nóg, að ábúandinn, SCIlI fellur frá,
hafi endurbætt jörðina til þess, ilO sonurinn geti fcingio hana eptir
hann, til ribriðar, heldur þarf sonurinn að vera sjálfu!' líklegur til
þess, að geta haldið áfram því, sem faOir hans byrjaði á, eða að
minnsta kosti líkindi ao vera fyrir því, ao hann trassi ekki jörc-
ina niður aptur. Se haun líklegt búmannsefni, tel eg það sjálfsagt,
ao hann gángi fyrir öðrum til ab fá jörðina, annar" ekki, og þetta
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"eit eg til að vlðgeingst, bæði t. a. Ill. á komingsjörðum og á jöroum
einstakra manna, og þetta er samkvæmt hlutarins eNL

Páll Sigurðsson: Menn hafa talað um, að það væri ísjárvert,
að grípa fram í samníngn manna, en eg se nú ekki að svo Be; frjáls-
ir sarnníngar geta verið harbla ósanngjarnir, og því verður að setja
einhver takmörk í því tilliti, því samningar milli tveggja geta gjört órett
3. lið, annaðhvort einstökum manni, eða heilum fðlöguru eða stofn-
unum, og þar verður stjórnin að koma í veg fyrir, SYO að ósanngirni
í þeim ekki keyri fram úr hófi; þannig hefir stjórnin gefið út laga-
boð um okur; er það ekki til að hepta ósanngjarna samnínga ?
Hvað víðvíkur Iestugjaldinu, þá var hinn hattvírtl 1. konúngkjörni

þínginaður mótmæltur uppbobl li34 i, og þVÍ undarlegra er það, hvern-
ig hann tekur nú í þetta mál; það stendur á sama, hvort uppboðin
eru opinberlega eða leynilega; þau eru ei helgari fyrir það, að þau
líkjast mútugjaldi. Á þíngi her, míg minnir 184i, var það álitið
nauðsynlegt, að komið værl Í veg fyrir þessi uppboð, og eg hefi
ekki orðið var, ilO festur hafi nú í síðustu árin fram ínríð í Skapta-
fellssýslunum á þeim opinberu þjóðeignum. Eg vildi leyfa mer að

skora á hinn háttvirta forseta og þíngmann EyfirOínga, að skýra
þetta mál; eg hefi heyrt getið um eitthvert bréf frá r.iðherrnnum,

er banni festugjald eða uppboð ; en eg hefi ekki seo það, og það
hefir ekki, svo eg viti, komið til Vestmannaeyja; það er eins og það
vilji sannast UIIl Vestmannaeyjar, aa þær se of sunnarlega, til þess
að geta heyrt til Í:;land:5, en aptur eru þær of norðarlega, til að

geta heyrt til Danmerkur. Eg held, að álit nefndarinnar, að það
se nauðsynlegt, að sveitarstjórnin se í ráðum met, se rétt ; sýslumao-
ur, sem er umboðsmaður, getur d.ílð á haustnóttum, en fer~ milli
eyjarinnar og lands dregizt lángt fram á vor; hver á IfÚ að byggja
jarðir, sem 108na ~íþessum tíma? þa() er einginn til, ef sveitarstjórn-
in mrí það ekki þá. Nefndin stíngur einasta upp á, að umboðs-
rnabur hefti sveitastjórnina til raðaneytis, en ekki að hann ætíð

'væri skyldur til, að fara ai'> ráðum hennar. Út fd þessu sjónar-
míbí gekk nefndin. Af þVÍ hætt er að taka festur, eptir sem eg til
þekki Í Skaptafellssýslu, þá komst meiri hluti nefndarinnar að þeirri
niðurstöðu, ao Vestmannaeyjar væri losaðar ,'io Iestugjaldíb, eins og
nabúasýslurnar eru, því það mun vera af tekið eptir raðherrabrefl, sem
út hefir kornið um þetta efni Í kríng um 1850, en href þetta hefi
eg ekki sðð, og "eit því ekki, hvernig það er orðað.

Halldór Jónsson: Eg verð a~ vera á máli hins háttvirta 1.
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komingkjöma þingmanns, a'ð mer getur ekki geðjast sem bezt að
nef'ndarálitinu, sízt áliti meira hlutans, því mer finnst það fremur
óeðlilegt og takmarka ofmlkið frjálsa samnínga manna, og það ab
eins í litlum hluta landsins. Festullulll hefi eg nú raunar aldrei
verið mikið meðmæltur, þó nokkuð megi mæla bæði með þeim og
mót; en eg ímynda mer, að þar sem þær tíðkast, llluni þær standa
í nokkurs konar sambandi víð afgjaldíð, það er ab skilja, að jarðirn-
ar muni vera byggðar fyrir lágt eptirgjald, eða að þa'b gamla gjald
se Llti'ð haldast, þó það ekki leingur svari gæðum jarbanna. Vil eg
því áskilja mer það víðaukaatkvæði við 1. grein nefndar.ilitsins, ef

þíngi'O fellst á hana, að við hana se bætt þessum orðum : "en jarð-
irnar byggðar fyrir hæfilegt afgjald".

H. Kr. Friðriksson: Eg held reyndar, að það þurfi ekki Iáng-
ar umræður um þetta mál, því a'ð mer virðist það ljóst, hvað þíngið
eigi að gjöra via það, og það er a'b fella það með öllu. Þegar um fyrsta
atri'bi'O er a'b ræða, þ:l er auðséð, a'O það leggur óhafandi bönd á frjálsa
samnínga og frjálsræði manna; það er a'b gjöra menn með öllu ór.ið-

andi öllum eigum sínum, gjöra þá með öllu ómynduga. Eða hví skyldi
leggja meira band :í frjálsa samninga í þessu máli, en öllum 1i'ðrnm?
pa'O er líka aðgæsluvert víð þetta atriðlð, a'ð þar er beðið um, að
festugjaldið verði af tekið, en þó, a'ð ábriðarretturinn alla æfi hald-
ist ; að minnsta kosti er það ekki tekið fram af nefndinni, hvort
vera skuli. Hinn heiðraði 1. knmingkjllrnl þfngmabur hefir sýnt
fram lÍ gallana á 2. níbnrlagsatríðinu ; enda þótt að í því atriði
standi sá skildagl, a'ð sonur hins fyrverandi ábúanda skuli öðrum
fremur hafa rett til ábúðarinnar því að eins, að faöirinn eða fyrir-

rennarinn hafi endurbætt jörðina, þá er það þó aðgæzluvert, a'Oþessi
sonur getur verið mesti slóði og ónytjringur, en allt fyrir það er um-
boðsmaðurinn skyldur til, að byggja honum jörðina, enda þótt hann sj:íi
þa'ð fyrir, að hann se óhæfur til, að sitja jörðina, sem vera ber, og
hversu mikill dugandlsmaður, sem annars býðst til hennar. þar sem í
greininni stendur, að þeir, sem gánga a'O eiga ekkjur komingsland-
seta á Vestmannaeyjum, hafi ábú'ðarrett fremur öðrum, þá er mí eitt
af tvennu, a'O annaðhvort ætlast nefndin til, a'O þessi síðari maður
konunnar skuli gjiira'3t erfíngi hins fyrra, og erfa rett hans, og er
það þá ný akvörðun í erfbalögunurn, eaa þ,í, að nefndin gjörist sek
í því, sem fundið var að vlð einn þíngmanna her í gær, að hún vill
setja sig á milli manns og konu, og gjöra konuna a'O ábrianda, og
l.ita manninn vera r?Htlausan; og það sýnist mer sitja illa á nefnd-
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inni. þri~ja atriðíð get eg eigi betur ;;e~,en se óhafandi með öllu,
því a~ þar kemur fram sú hugsun, a~ sveítarstjóruín geti og eigi að

hafa hendur í hverri kyrnu hj,í hverjum manni, og svipta þannig
menn öllu frelsi, gjöra þ,i með öllu émynduga, Eg vildi, auk þess,

spyrja hina heiðruðu nefnd, hvort hún ætlast til, að allir jarbelgend-
ur á landinu eigi a~ biðja sveitarstjórnina leyfis um, ao mega byggja
jörðina þeim eða þeim, og se það eigi ætlun nefndarinnar, þá er það
évíðurkværnllegt, að setja konúngl einum cba umboðsmannl hans þann

skildaga ; enda skil eg eigi, h"ernig nokkrum jarl eiganda verði sett-
ur slíkur skildugi. þar sem fulltrúi Rángvellfnga gat þess, a~ sý~lu-
maðurinn, eða umboðsmaðurinn á Vestmannaeyjum kynni a~ deyja
fyrri hluta vetrar, og SYO gæti farið, að eingin ferð til lands felli
allan veturinn, þlí þykist eg víta það, a~ hann kunni einhvern tíma
að deyja, eins og aðrir umboðsmenn ; en hvað er sveitarstjérnín bætt-
ari fyrir það, þótt umboðsmaðurlnn eigi a~ leita rál'Ja hennar í bygg-
ingu jarðanna, eða ætlast nefndill til, að sveitarstjórnin byggi þá jör'ð-
ina? þao er a~ minnsta kosti hvergi tekið fram, að svo skuli vera.
Breyttngaratkvæði minni hlutans við 1. atrioil'J get eg eígí heldur
fallizt á, því al'J í því liggur í rauninni sama ófrelsíð og hjá nefnd-
inni; eg vil taka eitt dæmi, a\) einhver slóðlnn kann a\) bjdða 20 rd.,

og mí kemur á eptir dugnaðanuabur, og býður 22 rd., en umboðs-
maður er neyddur til, allt fyrir það, að byggja hana ónytjúngnuui.

Sveinn Skúlason: Eg er samþykkur þeim mönnum, sem hafa
mælt í móti nlðurlagsatrlðum nefndarinnar í þessu múli. Ef þessar
reglur eru gefnar fyrir Vestmannaeyjar, þá mun það draga dilk
á eptir ser; þa~ er eigi einúngis, ef það fæst, að það fuglar þeirri
reglu, sem yi~ gcingizt hefir víð jarbabyggíngar á eyjunum, heldur

gjörir þa\) það á öllu landinu; því ao ef svo fer, munu bænir koma
til þíngsins úr öllum líttum, um að fá breytíngu ,í lögum í þessu
efni. Hvað 2. atrlðlð snertir, þá er nú eitthvað æoi skrítið víð það,
a\) gefa ekkjum Iorgangsrétt fyrir mönnum. Eg se ekki betur, en
a\) það lýsti hinni mestu ésamkvæmnl hjá þíngtnu, ef það, sem í
gær var svo ófljl~\:;lynt, að það neitabí konum jafnrétti víð karla,

nú skyldi gefa ekkjum þenna rétt, eða hnýta þeim, sem gringa a~
eiga ekkjur, aptan í þær, svo al'J þeir með slíkum kvonfaungum
feingi rett til jarðarábúður, sem þeir ekki annars hefði. Hið 3.
atrlðið er mí einkar nýst.írlegt, eða er ekki svo ? þar ,i al'J setja um-
boðsmenn undir hreppstjóra; það er ný og óheyrð upphefð, sem
hreppstjórarnir eiga að verða fyrir í þessu efni. Eg held þeim bregbí
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víð ; þeir eiga ekki a~ venjast slíku dálæti. En eg hefbí þó ætlað
það reU og sanngjarnt, að umboðsmennírnir, sem hafa alla ábyrgð
fyrir löglegri ;íbtí~ jarðarinnar, þeir hafi líka byggingarníð hennar,
en ekki þeir menn, sem alls ein ga ábyrgð hafa í því efni. Ágrein-
Ingsatriði minni hlutans er lítlð betra, því það er ófært, að hafa
það fast ákveðið, hve mikil festan megi hæst vera, því að það bind-

nr of mjög hendur manna í öllulll samningum.
Stefán Jónsson: Eg hafbí ætlað mer fyrir laungu ao standa

upp, til að skýra þetta mál, af því skorað var á mig, og mer er
það ekki með öllu ókunnugt, hvernig til geingur í Norðurlandi í
þessu efni. Meðan festuuppboðin héldust, voru það skilmálar við
þau : boði hæstbjóðanda eða næst hæstbjóðanda var tekið, og boðin
voru mjög hd; mönnum fór nú 110 lítast illa lí, hvað boðin voru
Ijarskaleg, og vildu fara a~ koma í veg fyrir þau, og var því ritað
til alþingis, og nú er SYO komið, að í Norðurlandi, eins og annar-
staðar, em þau af tekin, en þó "ill það til, að festurnar eru samt
gefnar; landsdrottinn og leiguliði gjöra samníng sín á milli; það
kunna al'! vera dæmi til, a<l boðnir eru 30 til 40 rd. bæði á opin-
berum eignum, og líka þó einstakir menn eigi. þeg,1f eg fór nú að
athuga níðurlagsatrlði nefndarinnar, þá vero eg nú að segja það,
að eg gat ekki fellt mig víð þau. Hvað fyrsta atríbíð snertir, þ.í
finnst mer ekki full ástæða til, að festugjöld se altekin fyrir þær
sakir, sem ýmsir þíngmenn hafa til fært, og eg held, að því verðí
aldrei við komið á privat-eignulll, því að ekki er hægt, að banna
einstökum mönnum samninga sín á milli; landsdrottinn getur heimt-
a<l svo og svo mikla landskuld, og það er þá lítlð betra, og leigt
leigulíða jUrNna upp á víst áral1lál i þetta er ekki hægt að banna.
Hvað annað atriðið snertir, þ;í get eg mí ekki heldur samþykkt þao;
að minnsta kosti yrði forgangsrétturlnn, sem þar er talað um, að vera
bundinn vio það, að líkur væri til jörðin yrN vel setin, og þá er
Iíklegt, ao því yrði haldið áfram að ekkjan feingi að búa kyr, þó
hún glptíst, eða með öðrum orðum, ao seinni maður hennar feingi
jörðlna. Líka er það náttúrlegt, að afkomendur fyrri búanda, ef
efnilegir ern, geti notið réttnr foreldra, og í þá stefnu hefir líka stjóm-
in gefið bendíngu, að efnileg börn brianda ætti að hafa forgangsrétt
til [arba þeirra, er feður þeirra hefði setið á, þegar þeir eru efni-
legír i mer finnst nú her eigi geíngtð nógu lángt í nefndárálitinu ;
það ætti eins að hafa tillit til dóttur, eins og sonar, eða rettara sagt
telngdasonar, ef efnilegur er. Hvað nú Vestmannaeyjasýslu snertir,
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~Þ<Í er luin cinn hreppur, sem ekki lí ser stað \Illi neina aðra sý"lu,
og því ern meiri líkur fyrir, ao sýslumaður og sveitarstjórn geti

komið ser saman, heldur en þar, sem margir hreppar ern og margir
hreppstjórar; þá getur korníð ágrciníllgur milli hreppstjdranna, og
"io þá alla kann umboðsmanni ao ganga erfitt að koma ser saman,
þar sem sitt verour hverjum hrepp í hag; þetta er níl ckki
að óttast í Vestmannaeyjum, heldur er það líklegt, að sýslumaður
fari að r.íðum hreppstjóra um það, hverjum eigi að byggja jarðírn-
ar og taki tillit til þess, sem sveltarstjdrar niða til; en þar fyrir get
eg ekki seo, að það eigi að vera, eða megi vera lagaskylda \1111-
boðsmauns, að fylgja ráðum sveitarstjórnarinnar, eins og 3. niður-
Iagsatriðl fer fram lÍ i þá er umboðsmaður orðinn í því efni eins og

þýNngarlaus, en það er hverjum umboðsmanni, eins og eigendum,
um að gjöra, að fii gó'Oan 6blíanda og þann bezta, sem býðst í hvort
skipti.

Guðmundur Brandsson: Menn fara her sinn í liverja áttina;
nefndarmenn tala eiugauugu UIll Vestmannaeyjar, en hinn 1. kon-
úngkjörni þíngrnaður talar um allar konúngsjarðir og klaustrajarðír,
hvar sem þær svo eru á landinu; eg vil að menn haldi ser vio 110-
alefníð, sem nefndaralltið er byggt á. Píngmaour Eyfírðínga skýrði

frá, hvernig þessu væri skipað fyrir norðan, ao festuboð værl þar
af tekin, og það með konúnglegu lagabobí ; hvf má þá eigi hio sama
ganga yfir Vestmannaeyjar? Eg vil, 1\0 sömu lög .:;e yfir allt land.

Menn hafa tekið fram, 110 ef festu gjöld væri af tekin, þli læri með
því tekið fram fyrir hendurnar á mönnum, hvað frjálsa samninga
snertir; eg held, no samningar Be ekki ao öllu leyti Ii hvers eins
valdi eða svo 6takmarkaoir, ao eingin lög geti náo út fyrir þá, og
væri hægt ao sýna þetta með nokkrum dæmum i það er meðal ann-
ars Iögbobib, ao alþtngistollurinn skuli hvíla á jurbelgendum ; þess
vegna geta þeir ekki skylduð leigulíða sína til, að borga hann i svo
ao þar sem slíkt kann að hafa stað, þá er það móti lögum; annað
mál er, ef þeir verða ásrittlr 11m þetta sín í milli, því þá er orbínn
úr því frj.íls saruníngur. l)ao værí annars fróðlegt, a'ð kunnugir

menn skyrðl fni því, hvort betur væri setnar jareir með festugjaldl,
heldur en aðrar [arbir, sem ein ginn festa er goldin af; eg hefi nú
heyrt sagt, að hinar fyrri væri illa setnar, og þykir mer það ekki
ólíklegt; því það munu veljast cptast 1Í þær menn, sem ekki eiga
annars iirkostí. Þarna er einn ávöxturinn af takutarkalausu giptíng-
unum i þegar menn eru komnir í hjónabandið, þá þurfa þeir a'ó fá
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ser eluhverstaðar hæli; þeir bjóða þá íjarska-míklð í [nrbírnar, svo

ab þeir fái þær, en duglegir menn þurfa eingum afarkostum ab sæta,
því þeir eru alstaðar vel komnir; það er mí hætt víð því, að sá,
el' tók [örðina fyrir þessa miklu festu, og er til vill, ekki lÍ fyrir
henni, sitji jörðina ekki sem bezt, heldur lofi henni ab gánga úr
ser, flosni loksins npp af henni, og YeI''Qi svo ab sveltarvandræðum ;
um þetta gat og framslJgumaður, og þetta getur mí, ef til vill,
komið umboðsmanni í vandræði, því ab ribyrgöln hvílir á honum,
sem leígðl jörðina, og svo getur farið, ab jörbln verði svo niðurnídd,

að einginn bjóM neitt fyrir hana. Eg held það væri því einginn
skabí, þó ab hann vi~ byggíngu jarða hen i hliðsjón af sveitarstjórn-
inni, og hún væri í ráðum með honum; það er ekki rívallt bezt, að
taka hæsta boði, heldur kann s.í, sem líti'ð býður, að sitja jörðina
betur, en hinn, sem meira býður , og .um það ætti sveitarstjórnin
helzt að geta dæmt, því henni mætti víst vera kunuugra en honum,
hvernig jörðin, a~ líkindum, yrti setin af þeim mönnum, sem bjóð-
ast, þar hún líklega þekkti þ:l betur en hann.

H. G. Thordersen : Eg hefi nú dálitla reynslu fyrir mer í
þessu efni, þrí að eg hefi haft talsverbar [arðeignir undir minni
hendi. Eg vero nú að vera á þeirra máli, sem ekki vilja af taka festu-
gjöld, því ab eg vil ekki hamla frjalsum s.mmíngum manna lÍ milli,
sem eingin lög banna. þab var þegar eg til vissi víða venja í
Rang.írvallasýslu, ab taka festu af jörðum, en þó helzt þeim, sem

með litlu eptirgjaldi voru leigðar; :í þenna hátt byggði eg einstöku
jarðir, og fékk duglega menn á þær; margir sóttust eptir, ab kom-
ast lÍ þær, og mer gafst færi á, ab velja þá úr, sem eg áleit hæf-
asta, og hefi eg tekið eptir því, ab þegar jarbir hafa verlð leigðar
með mjög sanngjörnu eptirgjaldi, þ1l hafa duglegir menn sótt eptir
þeim og bobíð festu til, en þar sem jarðir hara verið h.itt leigðar,
þó eingin festa hafi verið ;Í þeim, þá hafa slóbar fremur orðið ábú-
endur á þeim, og álít eg því eigi betra, heldur í marga staðl verra,
aa hækka eptirgjald af jörðunum, en no taka festu af þeim, ef fest-
an ekki er mjög ha, því þó teknar se allt að 10 spesíum í festu
af einhverri göðrí jör\), og menn með því móti Lí daglegan ábú-
anda, þii er það betra, eu að hækka eða hetja upp cptlrgjaldlð ;
enda er eg alveg samþykkur þeim, sem ekki vilja takmarka frjálsa
samnínga manna á milli; því eg álít það ekki gott, ab takmarka
reft jarðeigenda, hvort sem þab eru einstakir menn, eða hið opin-
bera; og þVÍ síður vil eg ní'ða til þess, sem víð því m,í búast, nú
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eptirlelðis þýngi fremur, en létti lÍ jar'ðeigendum. Anna'ð atriM'ð

þykir mer mjög mannriblegt, en eg vil spyrja: ef ekkju einu sinni
hefir verið byggú jörb, má hún þá ekki, þó hún gipti~t aptur, sitja
að jörðinni, sem henni Hr byggð, meðan hrin stendur í fullum skil-
um? Mer sýnist það hart, að reka ekkju burt af jörðinni, þó hún
giptist, ef hún annars stendur í skilum; mer hefir aú minnsta kosti
aldrei komið til hugar, aú svipta ekkju ribúðarrétti eður breyta skil-
málum fyrir þ;í einu sök, ao hiin glptist aptur, Eg veit ekki, hvern-
ig til hagar á Vestmannaeyjum með það, eu ef það skyldi vera til-
fellið, að ekkja þar se rekin burt af jörð þeirri, sem henni hefir
verið byggú, og sem hún hefir staðið í skilum fyrir, þá "ii eg sam-
þykkja þetta 2. uppastúnguatríðl. Um 3. atriðlð er það að segja,
að eg kann ekki viú það, Eg víl ekki hafa neina takmörkun lÍ

festugjaldinu, því eg alít, aú hverjum sem vill, se frjálst að gefa
hvort heldur einn eða hundrað dali af slnn eigin, eins og eg vil
einga takmörkun hafa á frjálsum samníngum manna á milli.

Stefán Jónsson: Eg skal leyfa mer að skýra meiníngu mína
betur. Mer fannst upphaflega, þegar bænarskrain um þetta mál kom
fyrst fram, að Vestmennaeyíngar mundi vera undir öðrum lögum, en
aðrir landsbúar, en eg komst seinna að raun um, aú það er ekki svo.
Festugjald er nú að vísu að því leyti ekki eins og ;iúnr í Norður-

landi, viú opinber uppboð, en eg "eit ekki betur, en allir láti ser
"el lynda með þ:i ráðstöfun, sem mí er þar; það er ao segja, þó

festa se tekin stöku sinnum Ym byggíngu kostajarða. sem vel eru
leigðar. ..\.búúin lÍ þessum [örðum, sem t.ekin er festa af, fer nú

upp og niður, eins og á öðrum jörðum, en þær eru almennt ekki

ver setn ar, en hinar, sem eingin festa er tekin af, margar betur eða
fullt svo vel. þao hefir verið sagt, aú umboðsmaður yrði að taka
hæsta boli, hvort sem sá væri góúur abiiandl e'Our ekki, sem byðí ;
það er eingan veginn; umboðsmaður skýrir nmtmanni fhí málavöxt-
um og hverjir bjóðist með eba án festu, og getur því nl mælt með,
að duglegur maður, sem minna býður og enda ekkert, gángi fyrir öll-
um öðrum. Arutnraðurínn fellzt þá cptast :í tillögur umboðsmanns-
ins, nema ef einhverjar serstaklegar kríngumstæður skyldi hamla þYÍ.
Lífsfesta er almenn á opinberum eignum, hvort sem festugjald er
eða ekki. Ekkjan lÍ rett til að búa á jörblnnl með sömu kostum,
en mer finnst dviðurkvæmilegt, eins og eg hefi áður sagt, að seinni
maður hennar þess vegna fái þann rétt, því rðttur hennar, sem ekkju,
er úti, þegar hún giptist aptur, en það er þó líka sjaldgæft, að seinni
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maðurinn, ef hann er duglegur, fái ekki jörðina. Eg get því ekki

annað, en verið á því, að allt se fullkomlega haganlegt og eðlilegt
yfir höfuð, og a'ð ekki se nauðsyn ,1 breytíngu, en eg vil ekkí, að
Vestmannaeyíngar verði harbar úti en aðrir,

Jón Hjaltalín: þa'ð geingur með þetta mál, eins og svo mörg
önnur, a'ð það el' öðruvfsl talað um þa'ð nú, en þegar það kom fyr-
ir til inngangsumræðu. þa'ð el' eitthvað skrítlð Í því, a'ð vera að

setja nefndir f málunum, og ónýta svo nefndaralitln, þegar þau koma.
Eg vll vera viss nm, að ekkert gagn se í nefndar.ilitinu, ef á að ó-
nýta þa'ð; en það á ser mí eingan veginn sta'ð með þetta nefndarálit;
það er ekkert fram komið, sem hafi fullkomlega hrundið þVÍ, sem
framsögumaður og þíngmahu Ríngvellínga sögbu. það geingur fyr-
ir Vestmannaeyíngum í þessu líkt og í rekamálinu ; þar vorn þeir Í

lagaleysi ; her eru þeir undir öðrum lögum, en aðrir landsbúar. Kunn-
ugir menn segja, að festa eigi ser ekki stað í Skaptafellssýslu og
ekki í RángárvaIlasÝ8lu, því þá á Vestmanneyjum? þa'ð eru þó ná-
búar allt saman, og ætti því að njóta sömu laga og lifa undir sömu
reglum. Af þessu er eg nú með 1. atriðinu ; einnig með því 2., því
mer fannst það vera rdttlírIegt og eðlilegt og á góðum rökum byggt,
það sem framsögu maður sagðí um það; ö'ðru mali er að gegna
með 3. atriðið; þaö er ófært; það lýsir tortryggni við umboðsmann-
inn, en stjórnin má ekki koma mönnum upp á tortryggni við em-
bættismennina, eða vera eins og all setja menn til höfuðs þeim; hafi
menn nokkuð a'ð kæra, þ,l eru til bæði æðri yfirvöld og dómstólar;
fari þeir til þeirra. Eg greiði því atkvæðí með 1. og 2. atriðinu, en
er því 3. með öllu móthverfur.

Komínflsfulltrúi: Eptir uniræðum þeim, sem fram hafa farið,
og eptir eðli þessa máls, vildi eg helzt rú'ða til, að þingið vísi því
Í sömu :itt og rekamálinu. Hvað hið 1. nlðurlagsatriðí snertir, þá
verð eg a'ð ní'ða þínginn frá, a'ð senda konúngl um það bænarskrá ;
því eg ætla flesta þíngmenn of ókunnuga í Vestmannaeyjum til þess,
að þeir geti sagt, að jarðlrnar se þar of hátt leigðar; því se þær
sanngjarnlega leigðar, er eingin ástæða til að biðja um, a'ð festu-
gjaldið se af numið. Hvað híð 2. atríbí snertir, þií getur fyrri lið-

urinn ekki átt við ; þVÍ þegar einhverjum er leigð jörð með festu,
þá skilst vlð það lífsfesta, og ef maðurinn deyr, þá nýtur ekkja
hans sömu kosta, meðan hún er ekkja; en giptíst hún aptur, þá verð-
nr seinni maður hennar að festa aptur jörðina, ef ekki semst öðru-
vísi. Sí'ðari Iíðurinn er með öllu óþarfur, því stjórnin hefir þegar
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fyrirskipað, að synir og teingdasynir þeirra manna, er á jörðunum
hafa búið, skuli hafa forgángsrétt til a~ búa á þeim eptir þá, þegar

þeir eru hæfilegir þar til, og það, þó Iebur þeirra hafi ekki endur-
bætt jörðina, ef þeir hafa staM~ í lögskilum. Þriðja atriðið er ann-
aðhvort óþarft eða öbnikandi. Se umbobsmaðurlnn nefnilega ekki
bundinn víð tilliigur sveitarstjórnarínnar, þá er það óþarft, en eigi

hann að vera bundinn "ið tillögur hennar, þ,i er þab óhafandi, því
á þann hátt verður sveitarstjórnin Í rauninni umboðsmaður, en um-
boðsmaðnrinn verður einkis ráðandi, en hefir þó alla ábyrgblna. Eg

hlýt þVÍ, SYO málið verbi ekki fellt með öllu, að ráða þínginu, að
"Ísa því til hlutaðeigandi yfirvalds.

Indriði Gíslason: Til þess að leitast vi'O a~ sýna, hvað skað-
legar festurnar eru, skal eg koma með að eins eitt dæmi af ótal.

Þegar festugjaldið stóð sem hæst í Skagafir'Oi, nr eg þar, sem kunn-
ugt er. Á einni klausturjörðinnl trúi eg, bjó góður og gildur bóndi,
er sat jörðina með sóma; en þegar hann tók að eldast, fór einn af
sonum hans, að búa lÍ parti jarbarinnar í föðursins byggíngu, og
elgnaðist fjölda barna, og virtist efnilegt búmannsefni; en þegar fað-
ir hans dó, sem hafði stöðuga byggíngu á jörðinnl, var jörðin síðan

boðin upp til festu og voru í hana boðnir 200 rd. af manni úr annari
sýslu; en með því hinn ekki hafði efni til a~ bjóða slíkt ge ip, jafn-
vel þótt hann tíund aM undir 20 hnnðruð, varð hann frá jdrðinni að
flæmast með fjölskyldu sína, og langt burt á mjiig ónýtan skika,
af hverjum hann að lokum flosnabl upp, og varð vandræði sveitar-
innar, þeirrar, hvar hann á'Our bjó vel.

þ"í hefir veriö hreift af sumum her, að þa~ stæði um boðs- og
eignarmönnum mjög fyrir þrifum með það, að fá gó'Oa ábúendur;
ekki sást það á þessari jörðu, er eg tók dæmið af; hún ur orðin
að hrísum nokkuð hrörleg, þegar festubóndinn kom á hana, en ekki
veit eg til, ao þar se fari'O enn í dag a~ byggja einn spotta af við-
Ulll ne veggjum, enda er hann nú nýdaubur, þess er heldur eingan
veginn a'O vænta, að siÍ maður, sem þannig púngar út fjármunum
sínum, muni þar að auki kosta miklu til jarðarinnar; enda held eg
það sízt vera dugnaðarmerkí, að bjóða með slíku afarkappi á llPP-

boðsþíngum. þess væri ódkandi, a~ sú kæmi ekki tíðin, að þessir
festugjaldsvinir, er jarðir eiga eða umboð hafa, verði fegnir að fá
þær byggbar festnlausar; en slíks virðist nú ekki vera Iángt a~ bíða.
Eg held það hafi illa gleymzt, eða máske, a~ þeir ekki hafa víljað
muna það, að jörðin sama hafi verið uppboðin til landskuldarhækk-
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unar og festu lfka, og hefi eg ekki vitað til, að slíkt hafi verið með
neinu tilliti til fyrri leigumála jarðarinnar, Eg vil leyfa mer að spyrja
a~ því, h vort nokkur nýrri löggj (if er fyrir byggingum jarða, en tiI-
skip. af 1705; mer finnst allt svo eptir því réttast, að af beðin se
þessi óregla.

Eg ætti nú að geta vorkennt þfngmannl Eyfirðfngn, Heill hjá mer
situr, þótt hann ekld vilji alllast við festunum, því það er eins og
allir vita, að umboðsmenn f,i eptir því betri hlutarbót, sem betur
aflast við þessi festugjöld. Í slíku nd annar" heita samkværnní af
þínginu, ef það vill ekki framar af nema óreglnna í einu, heldur en
öðru, eptir því sem her hefir lýst ser Í sumum nuilum.

Forseti: Samkvæmt áskorun þíngmannsins úr Riingrirvallasýslu,
skal eg gefa þær upplýsíngar, sem mer ern kunnar um þetta mál.
Í Skaptafellssýslu hefir ekki, það eg til velt, verið tekin festa af
konringsjörðum síðan 1846 eða 1847. Málið var, eins og kunnugt
er, borið her upp á þinginu 1847, og var þá kappsamlega sótt með
og mót, en ekki var ritað um það bæuurskr.í til konungs, heldur
ákveðið, að vísa því til nefndar þeirrar, sem þ,l átti ac setja um

landbúnaðarmálefni landsins ; en stjórnin tök þó tillögur þíngsins til
greina, og Innanrfkisr.íbhcrrunn, sem þá var Bang, sem, a'l> mig
minnirv-sj.ilfur sagðl mer Ir.i, hver málalok hef'öí orðið hjá stjórn-

inni, vorið 1849, ritaði bréf til nmtmannanna hið sama vor, og þó
eg ekki sæi bréfið, nema í svip Iljá uruboðsmannlnum í Skaptafells-
sýslu, veit eg a'l> þar var farið fram á, að uppboð á komingsjörðum
til festugjalds og afgjalds skyldí vera af .tckiö, og a'ð konringsjarðlr

skyldi byggja sem a~ undanförnu, að svo miklu leyti eigi væri full
astæða til, að hækka afgjaldi'ð sökuni lags leigumúla að undanförnu,
og a~ börn og eptirkomendur, eða niðjar eða nákomnir þeim, er fyr
bjó lÍ [örbínnl, skyldi g:inga fyrir a'l> fá :íblí~illa, ef fablr þeirra, er
frá fell, eða sleppti abriðlnnl, hafði "etið jörðhra heldur \CI. Þegar
eg gegndi sýslumannsembættinu í Skaptaf'ellssýslu 2 .irin þar næst
:í eptir, bar umboðsmaðurinn þar þetta undir mig, því 2 umboðs-
jarðir losnuðu og bauðst umboðsmanni festa; minnir mig all eg níð-
Iegðí honum, að taka ekki við festunni, en þar önnur jörðin var
með fremur lúgum lelgumula, stakk eg upp á við hann, a'l> hækka
heldur afgjaldi'ð hæfilega; hvort það var gjört, man eg mí. ekki, en
festa var ekki tekin. Her í Gullbríngusýslu er eg nokkuð kunnug-
ur, því eg hefi alið mestallan aldur minn her í Reykjavík, og veit
eg eigi til, að her í sýslu væri nokkru sinni festa tekin til neinnar
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ar hinum mörgu komingsjörðum, er her voru óseldar fram til 1830,
frá því um 1817 - 18, og varb þ;:í út úr því, og annari gjaldheimtu
her í sýslu, mikið mál, eins og kunnugt er. Eg veit því ekki til,
a~ festa se tekin her í suðurumdæminu, hvorki í Skaptafellssýslu
ne í 'GulIbríngusýslu, en hinn heiðraði þingmaður Snæfellínga, sem
nú hefir það umboð á hendi, getur skýrt betur fr.í því. Eptir því,
sem skýrt er frá, virðist þess vegna eins og aa Vestmannaeyjar se
sri eini staður í snðurumdæmíuu, hvar festa se tekin til konringsjarða,
og þó sumum þyki munur lÍ opinberu uppboði og því, all taka festu
hins vegar, þá verður sá munur lítill, ef umboðsmaður lætur þann
sitja í fyrirrúmi fyrir abriðlnnl, sem mest býður, án tillits til ann-
ars, eins og sl,ýrt er frri, aa sýslumaðurinn á Vestmanna eyjum gjöri.

Páll Sigurðsson: Þa~ var mein, a~ nefndin gat ekki feinglð
þetta brðf ; eg hefi aldrei feinglð færi á, a~ sjá það, en hefi heyrt
geti~ um það ; en hinn hattvlrt! forseti hefir nú gjört vel í, að gefa
svo nægar npplýsíngar. 1'<10 hefir nú verið sýnt, a~ festur eru af

teknar af stjórninni og álitnar óhafandi, og því furðar mig, all Vest-
mannaeyjar einar skuli vera eptir; því þó formið á festutökunni se
þar breytt, er verknaðurinn hinn sami; en eg veit ekki betur, en
þar se festa tekin af hverju hreysi. Þa~ hefir verið sagt, að þetta
tæki fram fyrir hendurnar lÍ lllönnum og gripi inn í frjálsa samn-
inga þeirra, og það se óhæfa, a~ sveitarstjórnin skuli hafa þ.itt í
með, en hún þarf ekki a~ r.iða öllu, en að eins aa gefa ráa. Þa~
hefir verið sagt, a~ þetta væri éfrelsl, og þíngrnaður Reykjavíkur
kallar þa~ se staklegt éfrelsi ; það getur mí verið, ef þa~ er skoðað
frá hlið einstaks manns, en það er ekki rett skobað frá því almenna
sjénarmiðí ; því er það ekki sveitarstjórnin, sem á all sj;i um, a~

ónytjúngar, letimagar og skiðar flakkí ei inn í sveitina, gipti sig þar,
og verði all sveitarþýngslum ? Eg:le ekki betur, en all það 8e nauð-
synleg lög og þarfleg, að utansveitarmenn ekki megi koma inn í
sveítarfðlaglð, nema með leyfi sveltarstjérnarlnnar, eins og stóa í hin-
um fornu lögum vorum (Grág;ís), aa þeir, sem vildi fara búferlum
í annað hreppsfélag. hlyti að biðja forstjóra þar byggðurleyfís, og
takmarkaði þetta þó byggingarrétt einstakra landsdrottna. Eptir þær
upplýsingar, sem hinn hrittvirti forseti ög hinn heíðraðl þingmaður
EyfirOínga g;ífn, vil eg taka það víðuukautkvæðl , sem nefndarmaður,
aa, ef oss sýnist, geymist rðttur til, að vísa málinu til stjórnarinnar,
eða amtmannslns, ef eg se, a~ hlutaðelgandi amtmaður gæti seð um
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það, a'O sömu reglu verði fylgt í Vestmannaeyjum , eins og annar-
stabar í suðuramtinu.

H. Jú'. Friðriksson,' l'ínglllaour Ríngvellínga áskildi ser breyt-
íngaratkvæbí um, a'ð skjóta malinu Irri þínginu, en eg vissi ekki,

hvort hann ætlaðist til, ab það skyldi vera með nokkrum skíldaga,
eu se svo, vil eg taka mer það breytíngarntkvæðl, uð því verði skotið
til stjörnarinnnr, því að eg vil gjöra það skildagalaust.

Jón Sigurðsson Ir.í Gautlöndum: Af þYÍ skorað hefir verlð ,í
þínglllenn um að skýra fr;í, hvernig <Ístæbi með festuuppbobin, skal
eg geta þess, a'ð enn þótt uppboðin sjálf 5e af tekin með lagaboðí,
þá er þó festa tekin enn fyrir sumum jörðum norður fní, sem eru
opinber eign, og fer þetta alls ekki eptir gæðum jarðanna, eða þVÍ,
hvernig þær ern leigðar, heldur eptir kr íngnmstæðunum í hvert skipti,
þannig veit eg til, ao fyrir mestu harðbalajörð var tekin nokkuð
Id festa, og þótti hrin þó með full hörðuiu, ef ekki of hörhun leigu-
mála. Líka ætla eg þeirri reglu hafi sumstabar verið fylgt, að þeg--
ar einn hefir boðið festu í jörð, sem þá ekki hefir þótt líklegur bú-
maður, og annar beðið um hana, sem miklu hefir verið álitinn hæf-
ari, en ekki bobið festu, þ;i hefir annaðhvort .'l,í Ielngiö jorbinn, sem

festuna bauð, eða hinn hefir verið neyddur til, að bjóða hið sama.
Af þessu leiðir þ.í þaö, aG ;Í þessar opinberu eignir veljast menn

heldur af lakari endanum, því þeim veraur fyrst fyrir, að bjóða fest-
una, af því þeim verður cptast ver til, en öðrnm, UIl\ jarðnæði. En
þótt svona se nú ástatt sumstaðar, sem eg hefi skýrt frá, finnst mer
ekki astæða til, a'O éska eptir nýju lagabuöi í þ;i átt, með því það
er upplýst og sannað, að þaö er ekki lögskípab, ab taka festu, held-

ur sýnist mer tiltækilegt, all ef þlngíð kemst að þeirri niðurstöðu,
a'O "ísa m.illnu til hlutaðeigandi yfirvalds, þ,i væri gefin bendíng um,
llO nauðsynlegt se, ab gefa þeim umbobsrnönnum, hvar festa er nú
tekin, áminníng um, að hætta því Irumvegls, með því flestir munu
viðurkenna, að festurakan ~e meir til skaða, en ábata fyrir hið
opinbera. það hara nú verið teknir fram ýmsir annmarkar 1i nefnd-
arálitinu, eða niðurlagsatriðum þess, og ætla eg þar eingu við að
bæta; eg hafði að sönnu ásett mer, að taka mer varaatkvæði við 2.
atriðið, ef það yr'bi fellt, þess efnis, að tryggja efnilegulll börnum
ábúð á opinberum eignum, eptir foreldra sína; en af ræðu hins
hæstvirta konúngsfullt1'úa, sannfærðist eg um, að þetta er sem opt-
a"t tekið til greina "iil jarbabyggíngar , svo eg fell frá því aptur,
Eg kann annars ekki "el víð þetta nefndanilit yfir höíuð ; það fer
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fram á serstök lög, og serstök réttindi fyrir Vestmannaeyjar, eins og

þar se serstakt land; eg held einmitt því hefði reitt betur af, ef það
hefbí verið nokkuð almennara, og stlíngiú upp lÍ þessum réttarbétum

fyrir allt landið.
Þórður Jónassen : það er ekki reynslan fyrir því, ao jarðir,

sem festa er gefin til, se lakar setnar, en þær, sem eru leigðar án
-festugjalds. Þíngmaour Eyjafjarðarsýslu hefir gefið þíngrnanni GuIl-
bríngusýslu þ1í upplýsíngn, sem hann var uð biðja um; en hann
hefði ekki þurft hennar, því honum er sjálfum kunnugt, að konungs-
jarblr í Gullbringusýslu eru ekki leigðar með festu, en hvernig eru
þær alltlestar setnar ? Þíngmaúur Dalasýslu var að tala UII\, nú
klaustrajarbimar fyrir norðan hefði verið boðnar upp, ekki að eins
til festu, heldur líka til eptirgjalds ; þetta var gjört því að eins, að
afgjaldið væri gelngið niður rir foiugildunni, til þess aú fá þessu
afgjaldi komið lÍ aptur; en jarðirnar vorn ekki boðnar upp til þess,
að hækka afgjaldið af þeim að öðru leyti. Hinn heiðraði fulltrúi
frá Subur-þ íngeyjarsýslu vill láta umboðsmennina fá ofanígjiif fyrir
festutökuna, en eg held að þaú verði þii líka að koma niður ;Í fleir-
um, því einstakir menn taka líka festu, þegar hún býðst; en þegar
festurakan er frjáls, og náttúrleg afleiðíng af samníngsfrelsl manna,
þá skil eg ekki, hvernig þíngmaöurtnn getur sténgið upp á því, að
veita mönnum akrirur fyrir það, þó þeir neyti réttar síns, hvort held-
ur í þessum eða í öðrum efnum.

Páll Sigurðsson: Mer er nú ei kunnnugt um komingsjarðlr,
því þær eru ekki margar í Riingiírvallasý~lu, en eg þekki þær jarð-
ir, sem einstakir menn hafa, og hafa til siðs, að hita þann hæst-
bjóðandi sitja í fyrirrúminu, annaðhvort upp á festugjald, eða upp-
skrúfaðan leigumála, eða hvorttyeggja ; þær eru æíínlega verst setnar,

og þeir ábúendur verba cptast til þýngsla í sveltarfslaglnu. þar
sem þíngmaðurlnn úr Suður-þíngeyjarsýslu sagði, að sömu lög ætti
all vera á Vestmannaeyjum og annarstaðar iÍ landi, þá eru þó mörg
sérstakleg lög fyrir Vestmannaeyjar; þar eru sérstakleg tínndarIög,
sérstakleg lög um hagaskíptl, spítalahlutinn og fleira, ef eg myndi
það. Eg fyrir mitt leyti vil ekkert einstaklegt fyrir Vestmannaeyjar
í þessu efni, en sama og með aðrar jarðir á iillu landinu. Eg held
við það sama og lÍoan, aú eg áskil nefndinni rett til að skjóta 1ll<Í1-

inn til amtsíns, eða til stjérnarlnnar, ef nefndin finnur þar til iístæðu,
áður en rnalíð kemur til atkvæða.

KOn1tngsfulltl'úi: Eg skal bæta því víð er eg sagði ácan, að
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í vcsturamtinu eru eingar festur teknar af opinberum jörllum; en
hvort festur eru teknar af prívat- jörðum, það er mer ekki kunnugt,
enda eru eingar hartanir yfir því komnar, eins og það líka er hinu
opinbera óvlðkornandi, að grennslast eptir slíku.

Magnús Andresson: Ef það er tiIgángurinn, að auðga kon-
úllgssjóOinn með festugjaldlnu, þ:i efast eg um, að þa\') se hagur
fyrir eignina sjálfa; því eg hefi tekið eptir því, að ef einstaka menn
(því kornings- eða klaustrajarbir cru ekki í Árnessý~lu) hafa haft

festu og byggt þeim, sem hana bauð hæsta, þá hafa allir leigu-
liðar þeirra verið tiltakanleglr slóðar ; eg gæti tilgreint einn mann,
sem á margar jarðir og hefir unirað yfir fleirum, og geingur þannig
fyrir honum, að Iestan spillir efalaust; því s:í, sem borgar luia festu,
gjörir jörð sinnl cptast líti\') til góða, svo með því tapast meira, en
"innst; en þegar jöröiu er bætt, nuí hækka leigumálann víð brianda-

skipti. Eg vil nú ekki dæma um, hvort hlöja eigi um laga boð, cba
vísa málinu til stjörnarlnnar, þó það se löglegt að vísa því til amt-
manns, eða stjórnar, ef þaðan er britu von. En mer finnst e\')IiIeg t,
þó VeBtmannaeyíngar beri sig upp um þetta. Sý~luma'bur þar el'
danskur maður, (a'Ominnsta kosti hefir hann verið það í mörg ;Ír), sem

er öllu ókunnugur, svo það er undir hælinn lagt, hvort jarðabygg-
ingar þar eru haganlegar. Eg vil helzt raða til, að vísa málinu til
hluta'Oeigandi yfirvalds, ella stjórnarherra, ef hin stefnan ekki þykir

álitI eg.
Stefán Eiríksson: Eg vil elmiugis geta þess í sambandi við það,

sem hinn háttvirti forseti skýrði Ir.í nm Vestur-Skaptafellssýslu, að í
Austur-Skaptafe1l5sý~lu er eingin festa tekin, og hefir aldrei átt ser stað
í Autsursýslunni, en jafn framt "ii eg geta þe:is, að þar er farið nú á
seinni tímum a'b hækka landskuldir eptir verðlagsskr.í ; áður hafil land-
skuldir verið teknar þar eptir meðal verði allra meðal verða, en nú eptir
meðal verði í smjöri, ull og túlk, og setjum nú, ab landskuldir verbi
heimtaðar eptir uppruna verði lÍ verðlagsskr.í ;í ullu, smjöri og tólg;
en það er annað, a<l hækka landskuld svona, en að hækka festu;
það getur geingi<l í það óendanlega, og getur orðið skaðlegt mjög.

, Guðmundur Brandsson: Eg gj örN mig anægðun með þær
upplýsíngar, sem þínginaður Eyfirðing» gaf, Ii meðan þær stóðu einar
ser; en svo komu aðrar raddir, og þá þótti mer nú fara að blandast
málib ; samt getur vel verið að allir segi satt, en það sýnir þá, a\'>
það eru misjafnir sauðir í mörgu fe, þar sem um umboðsmennína
er ao tala; einnig mun þetta eiga ser sta~· um fleiri, bæði embættis-
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menn og aðra. Hinn háttvirti 1. komingkjörnl þíngruaður sagði,

a~ ekki væri festurnar hðrna í GulIbríngusýslu, og þó se kontings-
jarðírnar her ekki betur setnar; en þetta sannar ekkert, af því her
eru eingar festujarðir til a~ bera hinar saman vm, og eg gæti tilgreint

nokkrar konringsjarðlr, sem eru svo vel setnar, að fáar eða eingar eru
það betur her. Þa~ hefir verið sagt, a~ þa~ mætti hækka eptir-
gjaldið, þó festan væri burt numin. Þa~ er a~ vísu satt, og einkum
hafi jörðín batnað, en samt er mí þar með farið utan víð tilskipun-

ina frá 1805; og setjum nú 8VO, a~ afgjaldið hækkaði nokkuð, það
yrðí þó ekki eins tilfinnanlegt og festan, því ef jörðin tekur árleg-
um bétum, þá getur arður sá, sem þar af leiðir, gjört ábúandann
skaðlausan, en festan síður, af því hún verður a~ borgast öll í einu
á fyrsta ári, sem maðurlnn fer a~ jörðínní ; en ekki er sagt, hvað
leingi hann lifir, til a~ vinna upp þetta gjald með tímaleíngdínnl.

Ef maður t. a. m. borgar háa festu allt a~ 200 rd. og býr a~ eins
stuttan tíma, SHI sem eitt ár, þá er þa~ auðsjáanlegt tap. En sá,
sem hefir nokkuð háan leigumála, og býr leingi og bætir kann ske
jör'ð sína, honum getur orðlð þa~ hagur. það hefir verið mikið tal-
a~ um rettindi ekkna á jöroum þessum; eptir sem víðast mun tíðk-
anlegt vera, þá gánga þær inn Í rðttíndl bónda síns meðan þær lifa
ógiptar; en glptlst ekkjan, 8,'0 missir Mn þau réttíndí, sem hún
naut í skjóli síns fyrra hjónabanda og kemur þetta fram í fleiru, en
þessu einu; tökum til dæmis ekkjur, sem hafa eptírlaun ; þau miss-
ast, ef þær giptast aptur, 2. gr. nefndarálitsins getnr þVÍ ekki stað-
izt, og verð eg að vera henni mótfallinn. Me~ 3. atriOi'ð hefir nefnd-
inni gelngíð það til, að sýslumaður, sem settur er á Vestmannaeyjar,
er þar opt ritlendur maður, sem ekki þekkir til, kærir sig kann sko
líti~ um sveltarhag, því hann er, ef til vill, þotinn burt, þegar minnst
varir, og hugsar því einúngis nm háa festu á þessum kotum, meðan
hann situr a~ "öldum; en mer finnst ein gin níðmn í þd, þó hann
beri sig saman við sveltarstjérnlna um þetta, og verð eg þess vegna
a'ð vera þVÍ atriði meðmæltur.

Indriði Gíslason: Mer sýnist það eiga eins vel við, að 1.
niðurlagsatrlðlð væri svo stýlað, a~ beðlð se um, a'ð óreglan sð af
tekin; þVÍ áski! eg mer breytíngaratkvæðí í þá átt, því her er ekkl
af beðín regla, heldur óregla, þar festur þessar eru eingin lög. Þa~
hefir verið stagazt lÍ því, að festan Be meðal til að fá duglegan á-
búanda; en það er þvert í móti; það eg til veit, hafa þa'ð opt veríð
sléðar, eins og her er nú marg- búib a'ð taka fram, en einasta væri
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þeir nógu tannhvassír aú bjóða hæst, svo feingi þeir jörðina, hvernig
sem þeir voru að ser gjörvír í öllu öðru.

Eg hlýt í þessu aú undirtaka með hinum hæstvirta konúngs-
fulltrúa, að þaú eg til velt, hafa jarðir swan eg kom vestur, hvergi
byggúar verið með festu, hvorki við uppboð eða undir hendinni, sem
menn kalla, og hvorki opinberar eða prívat-eignir. Svo eru, aú minni
meiníngu, festuboðin óholl í einu sem öðru, al'l hvergi á Vesturlandi,
sem eg til þekki, eru leigullðar eins Inígaúir, eins og þar sem festau
harði smeygt ser inn, og enda þó lltið se þar til harðdrægustu
jarðeigenda.

þat el' MiC, aú taka það her fram, aú þessir spjátningar sumir,
sem í jarðirnar bjóða, hleypa ser í botnlausar skuldir sumir hverjir,
og flæmast svo ír.í jörðinni, þegar þeir hafa lokið Iostugjaldlð, og
svona geingur þetta 1\011 af 1\0IIi, jarðirnar nfðast, og ekkert er
skeytt um velferð Iandbrinaðarins,

Hvað 2. og 3. tölulið snertir, þ:í hefði það nú að vísu mátt
bíta sveitarsjérnunualsins, en hins vegar getur það þó ekki heltíð
neitt édæðí, þó beðið se um, að sonurinn fái fremur ö'brum þ:i jörð,

sem fabir hans hefir endurbætt. þaú liggur o'g í augum uppi, a'b
samkomulag eiganda og sveitarforstjóra getur orbið bátum betra.

Stefán Jónsson: þa'b lítur rit, eins og sinn se slður í sveit
hverri, og svo er og um margt annað. Sumir segja aú festa se móti
lögum, en eg Illan þó ekki betur, en gjört se ráú fyrir henni í
gömlum lögum; eg man nú ekki hvar, en mer er þó næst geði að
halda það se í Jónsbókinni sagt, að hún geti lÍtt ser staú.Rá'bgjara-
bréfið af tekur ekki Iestugjald, þó það af taki festuuppboðin.
Mönnum hefir þótt ekki ólíklegt, að mer væri um festu að gjöra,
þar eg hefi umboð ti hendi; en það er nú um svo lítíð að gjöra,
ila aðalspursmalíð er, hvort maður gjöri ólöglegt eður ei. II vað
viðvíkur hlutarbótinni, sem eg muni fá, þá. vita allir, að það er einn
sjötti partur af afgjuldinu, sem umboðsmenn f,í, og gjörir það mer
lítiú til; hitt er annað, Itvat er löglegt eður ekki. Eg viðurkenni,
að festuuppboðin voru óhafandi, en dæmi þíngmannslns úr Dalasýslu
sannar ekkert, þó Sil maður, sem bauð 200 rd., færi frá jörðlnnl og
yrði öreigi; því það sannar ekki, aa það hafi staðið af því, aú hann
fór burtu. Eg vil mæla fram með, að málinu verbí vísað til stjórnar-
herrans eða a III tslns.

Framsögumaður : Eg hefi enn þ;i ekki getað sanníærzt af
þeim ræðum, sem haldnar hafa verið á móti aftekníngu þessa festu-
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gjalds; mer virtist hinn háttvirti 1. konringkjöml þíngmaður vera
mí ekki viss Í, hvernig það væri; hann hélt, a~ það væri a~ eins
sumar jarðir, sem festa væri tekin af; en eg get sagt honum, ab
það eru ekki að eins sumar, heldur allar jarðir, meir a~ segja,
konúngl eg tómtInís. Jar'ðarma\'lUr og tómthúsmaður skiptu núna í
vor á býlum; þeir borguðu festu babír, þó þeir einúngis skíptu ;
skyldi nokkur sanngirni vera í þessu? Ilmboðsmaður vill feginn vera
laus við, að þraungva að mönnum mel'! þessum festum, en hann
segist mega til a~ gjöra skyldu sína, og honum verður ekki lá~ það ;
það lítur svo út., sem lögin ekki se birt þar, el'!a ætli þar gildi ekki
hin almennu lög? Hvernig stendur á, að umboðsmaður veit ekki
hetur en þetta? Þa~ hefir verir sýnt, að festa ætti ser ekki stað í
Skaptafellssýslu, ekki her í Gullbríngusýslu og ekki á Vesturlandínu ;
því mega Vestmannaeyíngar þlí eigi njóta sama réttar? Allir vilja
þó sitja við þann eldinn, sem bezt brennur. Þa~ eru ýmsir lÍ móti
þessu, af því það bindi frjálsa samnínga manna; það er ekki n'itt
að mínu áliti; svo hefir verlð sagt, að Iestan væri einúngis endur-
gjald fyrir lffs.ibúðarréttinn ; en ef leiguliði ekki uppfyllir bygg-
íngarskilmala, má vísa honum frá jörbunnl, þó hann svo hefði
borgað 1000 rd, í festu; því einginn byggir j1ir~ sína svo, að það
ekki se gjört a~ skilyrði, að hún skuli vera vel setin. Ef að 1. atr-
iM kemst í rlitt horf, þá er ekki að mínu áliti miklu spillt, þ6
seinni maður konu ekki fái að halda [örðlnnl, sem hiin bjó á, því
honum veitir þó ætíð hægra, al'! fá jarðnæði, þegar festan stendur
ekki í vegi, og sama máli er að gegna mel'! 3. atriöi ; en skyldi
þíngi~ vilja hringa á festunni, vil eg lÍ skilja mer breytíngaratkvæði,
a~ ekki megi taka hærri festu en 5 til 10 rd.

Ásgeir Einarsson: þal'! má segja um 1. atrlbí nefndarinnar:
"litlu má mel'! ljúfum skipta"; þó atriði þetta se ekki nema rúmlega
1 lína, hefir orMl'! fjölrætt um það, og er það "on, því það hefir
meira í ser fólglð, en í fljótu áliti sýnist; það hefir verið sýnt, a~
festan gjörlr það sem unnt er, til al'! steypa bristólpa og Iandstólpa,
nefnilega al'! standa í vegi fyrir góðum ábúendum, og um leið jarð-
rækt. Eg man eptir, hvernig þetta mál var sótt her á þíngi 1847,
og leit þ:i svo út, eins og því mundi góður gaumur gefinn, en eg
held, a~ það ætli að fara fyrir því núna eins og honum Petri íorð-
um, að útgángan ætli a~ verða þreyngri en inngángan. því var
tekið vel, þegar það kom til nefndarkosníngar, en nú eru sumir að
reyna að ónýta abaltllgang þess. Þíngma~urinn rir Norður-Múla-
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Rý~lu kom til dyranna, eins og hann el' klæddur og honum er lag-
ið, vel Í þessu máli sem M,rnm; hann kom fram með það víðauka-
atkvæði, a'b ef festa yrði af tekín, skyldi afgjald jarðanna verða senni-
lega hækkað, og fellst eg :í það; eg :ílít að öll jaroabygging eigi a'b
mlðn til þess, al) koma fram jarðabritum, en ef menn "ilja tryggja
fyrir þVÍ, ab Ieiguliðlnn yrti rekinn burt af jörðinnl, og :í hinn bóg-
inn, al'> jörðin ekki hrakist, vil eg aptur bæta þessum viðauka við

vtðnulciatkvæðt Ila ns: "og í stað U(s(estu hæfilegar jarðabætul'
gjörðar að s7íilYl'ði (yrir æfilángri ábú!)". Eg skal nú ekki tala
IIIll 2. grein; en það eru Irieln atriúi önnur, sem eg vildi minnast á.
Ilvab Vestmannaeyjar snertir, þ.í er þar SI'O margt fr.íbrugðíð, a'b eg

held það megi kalla það eins og forðum: "hiú ókunna Iandið". NÍl

hafa þeir loksins fcingíð talsmann her á þmgið ; þeir hafa leingi
ekki getað komizt að, vegna þessara kosníngarlaga-nndvlðrls, sem
þeir hafa lítt móti a'b róa og hrakti þíngmannsefni þeirra undan,
en fyrst þíugmnður þeirra er mi komlnn, vona eg þfnglð hjtikri m;íl-
efnum þeirra eins og móðir að veiku barni, en ekki vanræki þá,
eins og maður ekki vanrækir sár á litlu t.í ser, þá hiin sýnist at-
kvæbamlnnstí limurinn. !>ao hefir verlð sagt, a'b :íkY1irono Wg nm mál
þetta girti fyrir frjálsa samninga; eru þ!\ ekki eða hafa ekki verið
til lög, sem :íkYe'ða skyldur og réttíndi milli landsdrottins og leigu-

líða? Em það ekki svo mörg 11ig, sem takmarka samntngsfrelsi t.
a. m. um okur? Eru þar lög, sem banna frjálsa samninga. þao lÍ a'b
ríkvarða með 11igum, sem sýni st að geta orti'b skaðlegt. það kom
eitt fram í ræðu hins 1. komingkjöma þtngmanns eptir þíngruann-

inum úr Dalasýslu, a'b jarðir hafi verlð boðnar upp til nfgjaldshækk-
unar; það er reyndar ekki a'b grípa fram fyrir hendur manna í
samuíngum. Þegar menn semja, er gjört rá'b fyrir, að báðir hlut-
aðeigendur se menn með fullu viti, en þa'b er alkunnugt, að á upp-
boðum bjóúa tvennslags flokkar jafnaðarlega hæst, nefnilega drukkn-
ir menn og heimskir, en þegar þessir verba ábúendur fyrir sitt háa
boð, þá sést mí hagua ðurínn, sem af þYÍ muni leiða fyrir OS5 jarð-
elgenduma og jarbnrræktlna. Annað er um uppboð lÍ eptirgjaldi ;
það kemur, þó það se óþarft og skaðlegt, nokkuð jafnar á, og er
nær því að heita sanmíngur; lög nm al'> banna nppbobsfestngjaldíð,

grípa þVÍ ekki inn í samninga nm eptirgjald. Menn hafa hneyksl-
azt á 3. ntriöinu, en mer finnst það þó ekki SYO hneykslanlegt, a'ð
þa'b se ekki takandi í m.il , þa'b ern Hh sumir, sem hafa stutt það,
en eg vil ekki gjöra umboðsmann! það a~1skyldu mí þegar, aa sveit-
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arstjórnin, eins og hún er enn þú, raði alveg með honum um bygg-
ingu jarða í hreppnum. það geta "erið 2 skoðanir hjií sveltarstjór-
unum; þar sem sveltarþýngslí og fátækt er, hugsa menn um a'l>
verjast meiri þýngslum, og "ilja Þ\"Í reyna að halda fátæklíngum og
sléðum víð jarðirnar; en á öðrum stað hugsa menn um 110 fá góða

og megandi búendur og duglega menn í hreppinn. En hvemig sem
fer, þá hafa margir talað um, að þörf væri ii lögum um skyldur
milli leigulíða og landsdrottna, og er gott, að það sest nú af þíng-
tíðlndunum, hverju slíkar bænarskrár muni eiga að fagna.

Forseti: þar margir hafa beðið um, að umræðu þessari væri
lokíð, vil eg skora á þá, sem ætla að bera upp breytíngaratkvæðl
í málinu, 110 koma fralll með þau.

Jón Petursson: Eg vil áskilja mer br ey tínga ratkvæð i sani-
kvæmt uppastungu minni, þó eg reyndar þurfi þess ekkí : ,)að festa
ekki se hærri en 20 rd. a, og "ið seinni hluta 2. atrlðlsins vil eg
bæta: ,)ef þeir eru efnilegirú•

Páll Sigurðsson: Eg tók það fram áðan, að eg ásldl mer rett
til þess breytíngaratkvæðls, að málinu, ef 8"0 lízt, verði skotið til

stjórnarinnar eða amtsins.
Forseti: þar co eingillll tekur framar til m.íls, þá álít eg

undírbúníngsumræðn þessari lokið.

Samkvæmt dagskránni kemur þá til uudírbúníngsumræðu nefnd-

arálit með frumvarpi um bæjeu'stjórn á A7íu1'cyri. Framsilqumaöur
er hinn heiðraði þingmaður Reykjavíkur.

Neíndarrilitlð var þVÍ næst Iesíð upp svo hljéðandi :

))Hio heiðraða alþíngi hefir kosið oss, sem her ritum nöfn \01'

undir, til ao íhuga og kveða upp álit "ort um bænarskrá frá Akur-
eyrarbúum, undirskrifaða af 42 bæjarbúum, um það, að alþíngi sendi
konúngi vorum allraþegnsamlegasta bænarskrá UIII, að frumvarp
það til reglugjörðar, sem með bænarskrtinni fylgdi, um stjórn bæjar-
málefni á Akureyri, yrði að lögum gjört.

Ver nefndarmenn höfum átt marga fundi með 088, og íhugað
mál þetta "andlega, og leyfum oss að kveða upp þao álit vort, el'
nú skal greina.

Í bænarskrá til konúngs, dags. 8. d. októberm. 1855, beiddust
Akureyrarbúar þess, að konungur allramildilegast vildi leyfa, að Ak-
ureyrarbæ mætti greina frá Hraínagilshrepp, og hann verða þíng-
sókn ser, sökum þess, að það væri fyrir laungu vöknuð laungun
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hjá Akureyrarbúum til þessa, með því þeir hefði leingi fundið til

þess, að samband það, er þeir stæði í við hreppi nn, stæði bænum
fyrir framförum; því að svo leíngl, sem Akureyri væri einn hluti

Ilrafnagilshrepps, yrði eigi jafnað neinum útgjöldum niður, er ein-
úngís snerti Akureyrarbæ, eða því kippt í lag, sem þar þyrfti um-
bótar við, þVÍ a~ ein ginn getur ætlazt til, að aðrir hreppsbúar taki
beinan þátt í þeim gjöldum, sem einringís miða bænum sjálfum til
eflíngar og framfara, en hinir eingin not. hafa af beinlínis. Enda
verður eingum slíku III gjöldum jafnað lÍ bæjarbúa, nema nýmæli se
Ulll það gjört. Eptir því, sem bærinn hefir stækkað og or~ið fjölmenn-
ari, hefir þa~ leitt af sjálfu ser, a~ bæjarbúar hafa farið að finna til
ýmissa þarfa, sem ekkert fe hefir verið fyrir hendi til, því a~ þótt
útsvar bæjarmanna hafi verið allmikið, hefir þa~ verið fjárframlag
þeirra til þurfamunna einna Í hreppnum, og hafi því bæjarmenn
viljað koma einhverj II gagnlegu fyrirtæki fram, hafa þeir orðið að
skjóta fe saman sjalfviljuglega, en þessi samskot hafa orðið aogánga
misjafnt, þar sem það "ar komið ao öllu undir vilja hvers eins,
hvort hann vildi skjóta nokkru til, eða eingu, og hversu miklu, og
þetta hefir sýnt mönnum fram á, a~ nauðsyn bæri til, að greina Ak-
ureyrarkaupstað frá Hrafnagílshrepp, og gjöra hann a\) lögsagnarum-
dæmi sðr, og jafnvel a\) Lí þá löggjöf, er kvæði á um skyldur og
réttindi bæjarbúa, og skipabí fyrir um stjórn bæjarins. Hinni áður-
greindu beiðni Akureyrarbúa svarabí stjórnin í bréfi, dags. 28. d.
aprí1m. 1856, á þá leið, að hún eigi gæti sagt neitt víst um þetta.
mál, fyr en hún feingi reglulegt frumvarp til reglugjörbar nm stjórn
bæjarmálefna á Akureyri. Nú Í "etur setti amtmaðurinn í norður- og
austurumdæmluu nefnd manna af Akureyrarbúum til að semja frum-
varpið, en þri' var orðíð um seinan, að senda það til stjórnarinnar,
ef það skyldi lagt fyrir alþíngi 1859, enda hafði nefndin eigi lokið
störfum sínum fyr en seint í vor. Þegar Akureyrarbiiar sáu, hYÍ-
líkur dráttur hlaut a~ verða á aðgreiníngunní, og að sá dráttur varð
a~ seinka öllum framförum bæjarins, sendu þeir alþíngi bænarskrá
þá, sem upphaflega greinir.

nle~ þVÍ þessi greindi aöskílnabur ásalllbandi þYÍ, sem verið
hefir millum Akureyrar og Hrnfnagllshrepps, er einlæg og samhuga
ósk Akureyrarbúa, og aðrir hreppsmenn hafa lagt samþykki sitt á,
eins og sjá má af útskrlpt þeirri úr þíngbók Eyjafjarðarsýslu 18.
d. júním. þ. 1Í., er með bænarskránni fylgdi, þá erum ver nefndar-
uicnn einhuga. lÍ því, a~ ekkert se því til fyrirstöðu, a~ alþíngí allra-
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þegnsamlegast biðji konúng vörn, að löggilda frumvarp þetta eins
og það kemur fní þínginu, mco því vér álítum það eðlilegt, 30 Ak-
ureyri verðl lögsagnarumdæmi ser, þar co bærinn er orðinn svo stór
og fjölmennur, að oss virðíst full ástæða til, ao hann fái bæjarstjórn
ser, og verði kaupstaður, og ver sjáum eingin vandkvæði á því, ao
hann geti orðið lögsagnarumdæmí út af fyrir sig, þannig ao sýslu-
maðurinn í Eyjafjarðarsýslu verði þar bæja~flÍgeti. Reyndar hafa
hreppsmenn sett ýmsa skildaga fyrir aðgreiníngunní , en þeir skil-
dagar eru ci svo verulegir, ao þeir að voru áliti eigi eba geti vorið
aðgreiníngunni til fyrlrstöðu, með því líka ver verðum að telja það
víst, eins og hreppsmenn sjálfir hafa bent til, að nefnd sú, sem
skipti sveitarsjóðnum og sveitarþýngslunum, mundi geta jafnað þann
ágrelníng.

Ver nefndarmenn höfum nákvæmlega íhugað frumvarp það, sem
nefnd sú, er sett var á Akureyri, hafðí búið til og lagað það í ýmsu,
og þannig samið nýtt frumvarp, er oss Þjtti réttara, en að bera upp
þær breytíngar, er ver vildum gjört hafa í því sem breytfngarat-
kvæði við það ; höfum ver eins og Akureyrarnefndin lagt til undir-
stöðu reglugjörð 27. d. névemberrn. 1846, um stjórn bæjarmálefna
f Reykjavík, eu lagað þao þó eptir því, sem hið serstaklega .ísig-
komulag á Akureyri útheimtir, eða oss þótti betur fara, og ao nokkru
leyti eptir þeirri reynslu, sem menn nú þegar hafa her í Reykjavík, og
er gjörð grein fyrir þeim breytíngum í ástæðumun fyrir hinum ein-
stöku greinum frumvarpsins.

Af astæðum þeim, sem ver þegar höfum tilgreint, leyfum vðr
O~5 að ráða hinu heíðraða þíngi til:

Að senda konúngi vorum frumvarp það til reglugjöl'ðar
um stjórn bæjarmáleina á Akureyri, sem fylgir þessu
nefndaráliti, og beiðast þess, að hann allramildilegast vilji
löggilda það sem fyrst.

Reykjavík 23. júlí 185U.

Stefán Jónsson, Sveinn Skúlason. H. K1'. Friðrikseon,
formabur. framstigumaöur.

Vilhjálmur Finsen; Gísli Brynjúlfsson,
skrifari.

Frum varp
til reglugjörðar UIII stjórn bæjarmalefna lÍ Akureyri.

1. grein.
Bærinn Akureyri asamt Oddeyrí, hvorttveggja með :;ÍlIUIIl mi-
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verandi takmörkum, skal héðan af vera skilinn víð Hrafnagllshrepp,
vera lögsagnarumdæmi ser, og hafa bæjarstjórn út af fyrir sig og
nefnast kaupstaöur ; skal þar settur bæjarfógeti, og se hann fyrst um
sinn sýslumaðurinn í Eyjaíjarðarsýslu ; skal bæjarfógetinn og fulltrúar

bæjarins hafa á hendi alla stjórn þeirra bæjarmálefna, sem eigi eru
undan skilin með öðrum ákvörðunum. Skal framvegis sambandi því

sliti~, sem verlð hefir. milli fátækranHílefna í kaupstaðnum Akur-
eyri og í Hrafnagllshrepp, og skal skilnaður þessi hefjast svo fljótt
sem því verour víð komið, eptir a~ þessi reglugjörð er birt á báðum
stöðum.

Fe því, er Akureyrarbær og Hrafnagllshreppur eiga í samein-
íngu, og hreppsþýngslum öllum skal svo skipt, a~ sami se jöfnuður
milli bæjarins og hreppsins, sem á milli 4 og 5. þessi skipti skulu
gjör~ af sýslumanninulll í Eyjafjarðarsýslu, öllum bæjarfulltrúunum,
og jafnmörgum mönnum úr Hrafnagilshrepp, sem kosnir skulu með
atkvæðafjölda á kjörfundi f.rir sýslumanni, af öllum þeim búendum
hreppsins, sem gjalda nokkuð til sveitar.

2. grein.
Fulltrúar kaupstaðarins Akureyrar skulu vera fimm; skulu þeir

kosnir af bæjarbúum, þeim sem kosníngarrðtt hafa samkvæmt þess-
ari reglugjörð.

3. grein.
Kosníngarrðtt hafa:

1. Allir embættismenn, sem hafa aðsetur í bænum, þeir sem annað-
hvort hafa konunglegt veltíngarbref, eða eru sklpaöir af stlpts-
yfirvöldunum á Íslandi.

2. Allir þeir, sem víðtöku- eba borgarabref hafa á Akureyri, ef þeir

eru búsettir í bænum, og hafa goldlð 2 rd., eða þaðan af meira
af atvinnu sinni f bæjargjöld næsta ári~ á undan.

3. Allir þeir, sem hús eba bæ eiga í Iögsagnarumdærní bæjarins,
sem se ,!OO rd. virði ad löglegri vírðíngu, el' þeir hafa þar ao-
setur, hafa goldlð næsta ár á undan 2 rd. auk húsaskatts, og

eru 25 ára.
4. þeir, sem tekíð hafa lærdómspröf "i~ háskólann í Kaupmanna-

höfn eða embættispróf víð prestaskólann í Reykjavík, ef þeir eru
búsettir í bænum, og eigi öðrum háðir, og hafa goldíð 2 rd, í
bæjargjald næsta ár á undan.

5. Verzlunarfulltrúar, sem í bænum eru, ef þeir hafa goldið næsta
,ir á undan 2 rd. í bæjargjald, og eru 25 ám a~ aldri.
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4. grein.
Kjörgeingur er hver sá, sem kosníngnrrðtt hefir eptir 3. grein.

5. grein.
Einginn s,i getur tekið þátt í kosníngu bæjarfulltrúa, eða orðið

fyrir kosningu, sem sekur er orðinn að lagadómi um nokkurt það
verk, sem svívirbílegt er a~ almenníngsáliti, jafnvel þótt hann hafi
ekki sætt þeirri hegníngu, er samkvæmt opnu bréfi, dags. 29. dag
októberm. 1824, og tilsklpun 24. janúar 1838, 4. gr. lit. a, sviptir
menn borgararétti. Eigi heldur sá, er lagasókn á liggur um nokkurt
það verk, er svívlrbllegt er að almenníngsáliti, eba svipt getur borg-
araréttí, fyr en hann með dómi, er eigi verður raskað, er dæmdur
alsýkn sakar. Eigi hefir heldur sá kosnfngarrðtt né er kjörgeingur,

er settur er undir fjárgæzlu annara; eba ef bú hans er tekið upp
sem þrotabú, eða se nokkurt það mál honum á hendi, á~ hann eigi
hafi full ráb fj~r síns að lögum.

Sá, er þegar er kjörinn fulltrril, skal eigi víkja úr fulltrúasæti,
fyr en hann hefir haft fulltrúastörf á hendi hinn lögákveðna tíma,
þótt hann missi þá hæfilegleika, sem kjörgeingi er bundið víb eptir

3. og 4. gr. Nú er hafin lagasókn í gegn þegar kosnum fulltrúa
um eitthvert það verk, er sviptir kosníngarretti og kjörgeingi sam-
kvæmt þessari grein, skal hann þegar víkja úr fulltrúasæti sínu uns
dómur sá er felldur í málinu, er eigi verður raskað, og tekur hann
þá aptur að gegna fulltniastörfum, se hann dæmdur alsýkn saka.
þó skal sá tími, er málsókn in stóð yfir, teljast með sýslutíma hans.

Bæjarfógeti og fulltrúar skera úr því, hvenær bæjarfulltníinn á af
þvílíkum ástæðum a~ víkja úr sæti sínu, þó á sð Iulltrúí, er hlut

á að máli, frjálst að bera rnalíb undir amtmann til úrskurðar, se
hann eigi ánægður með úrskurð bæjarstjérnartnnur.

Faðir og sonur mega eigi eiga setu meðal fulltrúa undir eins,
og eigi heldur faðir eða sonur bæjarf6geta.

6. grein.
HHr fulltrúi hefir starf sitt á hendi í 5 ál', og fer hann þá

frá, en af þeim 5, sem kjömlr eru í fyrsta skipti, skal einn fara
frá að ári liðnu og síðan einn á ári, og skal þar ráða samkomu-
lag, eða hlutkesti, ef samkomulagi eigi verður á kornið. Ef einhver
fulltrúi fer frá, hverjar helzt sakir sem til þess eru, áður 5 ár eru
liðin frá kosníngu hans, skal þegar kjésa annan í hans stað, og
hefir sá fulltrúasýslu á hendi að eins um þann tíma, er vantaði upp
á, að hinn hefði verið 5 ár, er frá fór. Fari einhver fulltrúi frá
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hina 6 síðustu mánuði ársins, nui fresta kosningu, til þ~ss á aðal-
kjörfundi. Kjósa má jafnan þann að nýju, er frá fer, en hafi hann
gegnt fulltrúustörfum í 3 ár eða leingur, er hann eigi skyldur að
takast þá sýslu á hendur aptur, fyr en eptir jafnlangan tíma, og
og hann hafði áður verið fulltrúi. Svo Illi! og hver sextugur mað-
ur, eb eldri, skorast undan fulltniakosníngu.

7. grein.
Fulltrriakosníngar skulu jafnan fram fara einhvern hinn fyrsta

virkan dag eptir nýár, nema þegar svo stendur á, að kjósa þarf mis-
reiris. Hið fyrsta sinn skal kjósa bæjarfulltriia svo fljótt sem verð-
ur, eptir a~ reglugjörð þessi er birt á Akureyri, en þó skal telja
sýslu tíma þeirra frá næsta nýári ii eptir.

8. grein.
Svo skal kosníngu undirbúa, að skrá se samin um þá, sem kosn-

Ingarrétt hafa og kjiirgeingir eru; þá skrá skal kjörstjórnin semja;
en þessir eru kjörstjérar : í fyrsta sinn bæjarfógetinn li Akureyri og
tveir menn af Akureyrarbúum, er hann til þess kveður ; en upp frá
því eru kjörstjórar: bæjarfógetinn, oddviti fulltrúanna og einn full-
tnianna, er þeir sjálfir til þess kjósa. Þegar semja skal kjörskrá,
skal bæði gjaldkeri bæjarins og aðrir bæjarfulltrúar vera kjörstjórn-
inni til aðstoðar, ef þörf gjörist. Skr.iín skal liggja öllum bæjar-
búum til sýnis um 14 daga. t)yki nokkrum, að einhver se oftalinn
eða vantalinn á kjörskránni, skal hann bera mótmæli sín skriflega
upp Iyrlr bæjarfógeta, að minnsta kosti þremur dögum fyrir kjörfund;
rannsakar þá kjörstjórnin málið og kveður upp úrskurð sinn li kjör-
fundi samkvæmt lögum, áður en kosníng Ier fram. Mótbárum þeilll
gegn kjörskránni, er eigi koma fram í ákveðinn tíma, skal einginn
gaumur gefinn.

9. grein.
Kjörstjóri skal boða stað og stund, er kosningar skulu fram

fara, að minnsta kosti 8 dögum á undan með auglýsfngarbréfi ; skal
kjörfundurinn haldinn fyrir opnum dyrum; skulu þá allir kjósendur,
er neyta vilja kosnfngarréttar síns, koma sjálfir lÍ kjörfund, og lýsa
því yfir, annaðhvort munnlega fyrir kjdrstjörnínni, eða á seðli, hveru
þeir vilji kjósa,

Þegar allir þeir, er kjósa skulu, hafa gefið atkvæði sín, og þau
eru bókuð, les formaður kjörstjórnarinnar upp öll atkvæðin, en hinir
tveir kjörstjórarnir rita þau upp og telja saman. þann skal nefna
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kjörinn fulltrúa, sem hlotíð hefir flest atkvæði. Nú hafa tveir eða

fleiri jafnmörg atkvæði, og skal þá hlutkesti raða,
10. grein.

Þegar kjósa á fleiri en einn fulltrúa, skal hver þeirra kjörinn
ser í lagi á þann hátt, sem áður er fyrir mælt.

ll. grein.
Ef s.i, sem kjörinn er fulltrúi, ber upp afsökun nokkra, metur

kjörstjérnin, hvort hún se gild, og verðl það atkvæði meiri hluta
kjörstjórnarinnar, skal kjósa að nýju, og boðar þá kjörstjóri þegar
til annars kjörfundar að 8 daga fresti. Nti telur kjörstjórnin afsök-
un hans ónóga, en kinn kosnl vill þó eigi g.íngast undir kosníngu,
skal kjörstjórinn bera nuílíð undir amtmann, ef hinn hefst þess,

og sker þá amtmaður úr.
Nú þykir einhverjum hlutaðelganda vafi á, ab kosníngin se lög-

mæt, ti hann rett á, að bera slíkt upp fyrir kjörstjórninni, en hann
skal hafa gjUrt það, .iður 8 dagar se liðnir, frá því kosníng fór fram,
Því að annars verður slíkri kvörtun einginn gaumur gefinn. Skal
kjörstjórnin þegar senda málið, ásamt áliti sínu, amtrnanni til úr-
skurðar og leggur amtmaður þ;i úrskurð á, áður hálfur mánuður se
Iibinn. En hvort sem slík unikvörtun kemur fram eða eigi, skal
amtmanní ávallt send skýrsla um kosníuguna.

12. grein.
S.í, sem kosinn er fulltnii, sendir bæjarfógeta skriflegt heit, og

skuldbindur hann sig í því, samkvæmt borgaraeiði . sínum, . en hafi
hann eigi svarið borgaraeíð, lofar hann með eiði, að gegna dyggi-
lega öllum þeim skyldum, er staða hans leggur honum á herðar,
bæði við konúng og fósturjörð sína, og einkum við fðlag það, er
hefir kosið hann til að taka þátt í stjórn bæjarmalefna sinna.

13. grein.
Við byrjun hvers ars kjósa fulltrúar IÍr flokki sjálfra sín odd-

vita, og ræður þar atkvæðafjöldi. Á sama h:ht kjósa þeir og vara-
oddvita, er geingur í stað oddvita, þegar hann eigi er víðlátinn.
Fulltníar skulu eiga með ser fust-rikveðnu fundi, eptir þVÍ, sem þeir
koma ser saman um, hversu tíðir skuli vera, en auk þess kveður
oddviti til funda endrarnær, er honum þykir nauðsyn til bera, eða
tveir fulltrúar heimta. Oddviti skal, a'ð því leyti unnt er, auglýsa.
fulltrúunum fyrir fram, hver málefni skuli rædd á fundum þeirra,
en ab öðru leyti á hver fulltrúi rett á, að bera upp á fundi hvert
það málefni, el' honum þykir nauðsyn til bera. Oddviti stýrir fund-
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um, og ser um, a~ allt se rett bókað, er þar fer íram. Þegar svo
ci stendur, að jöfn eru atkvæði, skulu þeir ráða, er oddviti fylgir
að. þrír skulu fulltrúar að minnsta kosti vera á fundi, ef nokkurt
mál á ao geta ráðlzt til lykta. Jafnan skulu allir þeir fulltrúar,
sem víðstaddir eru, rita nöfn sín undir fundubókina.

14. grein.
Bæjarfulltrúar skulu eiga þátt í stjórn allra þeirra málefna,

sem snerta eignir og stofnanir, tekjur og gjöld bæjarins, og eigi eru
með neinni annari lagaakvörbun undanskilin; m;} því bæjarfógeti

ekkert kveðu á um bæjarmál án þeirra samþykkis. Fulltrúar mega
gjöra uppusningur um bæjarmál efni, eins og líka bæjarfógeti eða
æðra yfirvald, hvort heldur er Illll eignir og stofnanir bæjarins, eða
tekjur hans og útgjöld. Nú verður meiri hluti fulltrúa eigi á sama
máli og bæjarfúgetl, skal hann eiga fund vlb þá, og ræða víð þ,i
um nuillð ; verði þ,i meiri hluti fulltrúa enn eigi lÍ sama máli og
hann, má skjóta málinu undir úrskurð amtmanns. Þa~ er sjálfsagt
að telja þa~ álit allra fulltrúa, er meiri hluti fellst á, þó er minni
hlutanum heluillt, að skýra bréflega frá skoðun sinni, og Líta fylgja
með, ef rnalíð geingur til æðra yfirvalds.

15. grein.
Í öllum þeim málum, er snerta þurfamenn, uppeldi og upp-

fræbíngu barna, hefir hlutaðclgundl prestur sæti og atkvæbí á fund-
um fulltrúanna, að svo miklu leyti, því verður víðkomið.

16. grein.
Fulltrúarnir skulu kjósa 2 menn úr flokki sjálfra sín í bygg-

Ingarnefnd þá, er sett var með opnu bréfi 6. dag jamiarm. 1857, í
stað þeirra, er bæjarmenn skyldi áður kjósa.

17. grein.
Fulltrúar skulu asamt bæjarfógeta kjósa bæjargjaldkera ; skal

sá, sem settur er gjaldkeri, skyldur að hafa starf sitt á hendi um
3 ár, nema hann geti borið fyrir gildar ástæður, er aptri honum fr,i
því, er bæjarfógeti og Iulltniar meti, eða bæjarfógeta og fulltrúum
þyki astæðu til, að fá öðrum sýslu hans í hendur. NIÍ verða bæj-
arfógeti og fulltrúar eigi á eitt sáttir um ríkvarðanir þær, er snerta
kosníngu gjaldkera, o. s. frv., skal málinu skotið til amtmanns úr-
skurður.

18. grein.
Reikníngs.írlð er frá fardögum til fardaga.
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19. grein.
Fulltrúar skulu ásamt bæjarfógeta fyrir lok hvers marzmanaðar

semja áætlun um ritgjöld þau, er líklegt þykir, að bærinn muni þurfa
a~ greiða næsta fardagaár, hvort heldur til forlagseyris þurfamönn-
um bæjarins, eða til annara bæjarþarfa. Í áætluninni skal og sl{ýrt

frá fe þVÍ, sem til er, til að borga með gjöldin, án þess skattur se
lagður á bæjarbúa. Þegar allar slíkar tekjur ern taldar, skal jafna
tveimur fimmtu hlutum af gjöldum þeim, sem þ;í eru eptir, til hinna
eiginlegu bæjarþarfa. lÍ hús og lóðir bæjarmanna þannig, a'/'i 5 sjött-
úngum skal ja fna á húsin eptir ferhyrníngsmáli grundvallarlus, en
einum sjöttúng á maturtagurða og aðrar ritmældar lóNr, sömuleíðís
eptir Ierhymíngsmali ; en þremur flmmtúngum þess fj;ír, sem þarf
til hinna eiginlegu bæjargjalda. og því fe, sem þarf til forlagseyris
þurfamönnum, skal jafna nlður ii alla bæjarbría eptir efnum þeirra
og ástæðum. Gjöldum þeim, sem greind ern í opnu brðfl 6. dag
jamiarm. 1857, 5. gr. a, skal framvegls jafna niður, eins og gjöld-
um til annara bæjarþarfa, er að framan er getið.

Beri ekkert það a~ höndum, að líklegt megi þykja, a~ lÍtgjöld-
in, eða tekjur þær, sem til ern upp í þau, verbí meiri eða minni,
en ;íri~ næst ;í undan, skal hvorttyeggja jafnhátt sett. Skal áætl-

unin gild :ín samþykkis æðra yfirvalds, en senda skal hana amtmanni,
undir eins og hún er fullgjörð.

20. grein.
t)egar áætlunar~kráin er fullgjörð, skal jafna niður gjöldunum

lÍ bæjarbúa samkvæmt 18. gr. Vlð niðurjöfnun þessa ber þ6 þess
ao gæta, að þeim, sem að lögum ern lausir við að greiða gjaldteg-
und nokkra, 1TI11 eigi gjöra meira gjald, en þeim ber að greiða í
önnur gjöld ao tlltölu Ym aðra.

Allir fulltrúar ásamt gjaldkera bæjarins jafna niður bæjargjöld-
IIm á bæjarbría. Ni'burjöfnunin skal fullgjörð, að minnsta kosti fyrir
lok maímána'bar. þVÍ næst skal hún, rísamt aætlunarskránnl, liggja UII-
um til sýnis um 3 víkur, a'b minnsta kosti 3 stundir á degi hverj-
um; skal það opinberlega birt, hvenær hún se lögð fram, og um
hvert leyti dags hún se öllum til sýnis. Öllum gjöldum skulu greið-
endnr hafa lokið á Mikj.ilsmessu.

21. grein.

Þyki einhverjum bæjarbúa eitthvað aðfinníngnrvert Ym niðurjöfn-
nnlna, lÍ hann frj.ílst með, að bera sig upp um það vlð bæjarfógeta,
og færa rök að, en það skal gjört, á'ður sá tími se liðinn, sem niðurjöfn-
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nnin liggur til sym", því a'O annars verður sltkrl unikvörtun elngíun
gaumur gefinn. Bæjarfógeti leggur þá úrskurð ;i ásamt fulltniun-
um, hvort breyta sk nli niðurjöfnuninni a\'! nokkru fyrir umkvörtunína.
Se kærandi eigi <Ínægc,ur með úrskurð bæjarstjdrnarlnnar, er honum
frjálst, a\'! lúta bæjarstjórnina bera málið undir úrskurð amtmanns.

22. grein.
Ef útgjöld þau bera ao hendi, sem eigi er réÍ~ fyrir gjört í á-

ætluninni, skal fara með þau að öllu, eins og fyrir er mælt um a~-
aláætlunarskrrina í 18. gr., og jafna síðan því fe niður á bæjarbúa
á sama hátt, og fyrir er mælt Í 19. gr. um aðalnlðurjöfnunína. En

se þesskonar gjöld eigi meiri en svo, a\) nemi 50 rd., má nið-
nrjöfnun þeirri fresta, þar til aðalniðurjöfuunln fyrir næsta ár er

gjör~.
23. grein.

Bæjarsjéðurlnn skal geymdur af gjaldkera, og skal hann, all
minnsta kosti eitt sinn á hverjum 3 mrínuðum, gefa bæbí bæjarfrigeta
og fulltrúum nákvæma sjriðskýrslu, er sýni nákvæmlegn bæði hvað gold-

izt hafi í bæjarsjóð. og hvað úr honum hafi verið borgað, og til hvers.
Eigi skal bæjargjaldkeri neitt greiða úr bæjarsjóOi, nema eptir ávís-
un fl'11 bæjarstjórninni.

24. grein.
Fulltrúar ásamt bæjarfrigeta skulu hafa nrikværna umsJon með

~járhag bæjarins. þeir gæta þess, a\'! skattar og tekjur bæjarins se
heimtabar á réttan hátt og í tækan tíma, og þær telmar lögtaki, ef
þörf gjörist, svo og, a\'! fenn se varið tillítgjalda bæjarins. Þyki
reikningar gjaldkera eigi nógu skýrir, eða tekjnr reyníst óheimtar, eða
gjöld ógreidd, er greidd skyldi vera, skulu fulltrúar gjöra þær rað-
stafanir, er nauðsyn ber til, til að hrinda því í lag, er :ífiÍtt þykir.
Allar ávísanir skulu fulltrúar undirskrifa á fundi.

Fulltrúar og yfirvald skulu leggja alla stund :1, ao öll störf þau,
sem unnin eru ;Í kostnað bæjarsjéðs, se Hl af hendi leyst, og með
sem minnstum kostnaði, og hafa vakandi auga á slíkum störfum;
skulu fulltrúarnir skiptast á nm að gæta þeirra, eptir þVÍ, sem þeim
þykir hentast, og sj,í um, a~ slík störf se unnin sem haganlegast,
og í öJlu samkvæmt þVÍ, sem upphaflega var kveðið :1.

25. grein.
þótt bæjarfógeti og fulltrúar eigi rétt á eptir þVÍ, sem a~ fram-

an er fyrir mælt, að gjöra ályktanir í almennum málefnum bæjar-
ins, mega þeir þó eigi aíráða neitt eða fullgjöra, þab er af ser leið-
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ir byrði eða þýngsli fyrir bæjarbúa til lringframa, nema þeir leiti
og fái til þess samþykki hlutaðelgandi amtmanns. Bæjarstjórnin

má því eigi, nema með samþykki æðra yfirvalds, taka fe a'b láni,
leingja tíma þann, sem borga skal á l;ínsfe, eigi bæta víð nýjum
launum eða eptlrlaunum, eða hækka þau, ef meiru nemur, en 20 rd.,
eigi kaupa land eða hris undir bæinn, ne selja fasteignir, er bærinn
kann a() eignast, eigi ákveða nein byggíngastörf, er hafa í för með
ser álögur lÍ bæjarhtin um meir en eitt ár, eða víð sættir skuldbinda
bæinn til neins til langframa, eða slaka til í réttl hans.

26. grein.
Þegar vi() lok hvers reikníngsrírs skal gjaldkeri semja reíkníng

yfir allar tekjur og ritgjöld bæjarins hi() umliðna ári(), og senda bæj-
arfógeta innan loka jrinfrnrínaðar ; skal reikníngur sá liggja öllum
bæjarbúum til sýnis nm 3 vikur, 3 stundir dag hvern, og það birt
eins og fyrir er mælt um niðurjöfnunina. því næst se reíknfngurinn
feinginn til íhugunar skoðunarrnannl, en hann se kosinn af bæjar-
mönnum þeim, sem samkvæmt 3. grein hafa kosningarrétt, Ii sama
hátt og Iulltrriamir, og skal hann hafa þa~ starf á hendi um 5 ár,
eins og þeir. Skoðunarmaður skal hafa lokið rannsókn sinni á
reikníngnum innan mánaðar, frá því hann rekk hann; síðan skal hann
senda hann aptur með athugasemdum sínum. Þegar gjaldkeri hefir
Ieingið athugasemdir skoðunarmanns og svarað þeim, en það skal
hann hafa gjört innan h.ilfs munaðar, ella tekið þær tilhlýðilega til
greina, skal reikníngurinn, ásamt athugasemdum skoðunarmanns og
svari gjaldkera upp á þær, sendur amtmanni til úrskurðar, og skal
hann skera IÍr, ef <ibyrgo nokkur þykir á liggja bæjargjaldkera, er
hann þykist hafa feingið nægar skýrslur nm uuillð, eða honum þykir
eitthvað abflnníngarvert. Ágrip af reikníngi gjaldkera skal prenta,
svo f1j6tt sem verður, þar sem til se greind ser í lagi öll atriði í
tekjum og gjöldum bæjarins.

Ástæ~ur
fyrir frumvarpi þessu.

vu 1. grein.

L60 Akureyrarbæjar er svo lítil, ao því nær ekkert nim er þar
or()j~ handa nýjum húsum, og auk þess aukast útgrynníngar árlega,
og það svo mjög, að vel getur svo farm, a~ flytja þurfi verslunar-
húsin út :l Oddeyrí, og þVÍ hefir nefnd þeirri Ii Akureyri, sem hefir

samið frumvarpið, þótt brýna nauðsyn til bera, að láta Odd eyri
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vera innan un-merkja bæjarins, með því líka, a~ eigandi Odd eyrar,
sri sem nú er, óskar þess, og verðum ver nefndarmenn, eptir því, sem
upplýst er, :t'ð álíta þetta vel til fallíð. Þa~ getur verið, að nauðsyn
væri fyrir bæinn, a~ geta eignazt nokkurt land fyrir utan kaupstað-
arléðina, einkum til mótaks handa bæjarbúum, og beitarlands handa
stórgripum bæjarbúa og hestum ferðafólks, er að kaupstaðnum sækir,
en allt fyrir það þykir eigi næg ;í5tæ'O til, nú sem stendur, a~ gjöra
sldptínguna SYO, að þetta land yrði innan ummerkja bæjarins, á~ur en
bærinn gæti seð nein r:í~ til al'l kaupa það. Auk ýmissa breytínga,
sem leiðir af 6líknm ástæðum Akureyrar nú, og Reykjavíkur, er hún
var greind frá Seltjarnarneshrepp, leiölr það af fyrirkomulagi þVÍ, sem
stúngm er upp lí, að Akureyri hlýtur að hafa bæjarfógeta ser; en
með þVÍ bærinn er enn SyO lítill, virðist óþarft, að skipa þar ser-
stakan bæjarfógeta, heldnr væri réttast, að sýslumaðurinn í Eyjafjarð-
arsýslu væri fyrst um sinn brcjarfrigetl þar, með því a'ð stíirfin, sem
bæjarf6getinn feingl, ekki gæti :ílitizt að verða 8VO mikil, að serstakan
embættismann þyrfti til þeirra, eins og Iíka tekjur þær, sem fógeti
gæti haft af bænum einum, mundi verða næsta ónógar honum til
uppeldis, en ekkl við a~ búast, að stjórnin mundi vllja greiða hon-
um sæmileg laun IÍr rfklssjöðnum.

Í frumvarpi Akureyrarbúa er gj1irt f<Í~ fyrir, a'ð ekki yrði ser-
stök fátækranefnd í bænum, heldur a'ð bæjarstjérnín hefði einnig til
meðferðar öll fritækramálefni, og m.í færa til fyrir því þ;í ástæðu,
a'ð bærinn er svo lítill, að æskilegt væri, ao hafa sem fæstar nefndir
og sveitarstjórnina sem ébrotnasta, og höfum ver nefndarmenn ekki
íundið ;1stæ'ðn til a~ gjöra breytíngu rí þessu. þess skal og getið,
a'ð sóknarpresturinn hefir ekki bristað :í Akureyri, eða svo nærri
bænum, að hann gæti át.t stöðugan þatt í f;ítæl,rastj6rninni, þótt
serstök nefnd heiti verið sett, til a~ hafa hana á hendi, og er þetta
einnig ástæða fyrir þYÍ, ao hafa ekki slíka sérstaka nefnd; sbr. a~
öðru leyti frumvarpsins 15. gr.

Þegar gjiira skal grein fyrir undirstöðunní fyrir skíptíngunnl lÍ

hreppssiribnum og hrcppsþýngslum öllum, lÍ millum Akureyrar og
Hrafuagílshrepps, þá þótti rettast, að fara eptir hlutfalli því, er veríð
hefir a~ meðaltölu hin síðustn 12 árin :1 millum Ij.irframlngs Akur-
eyrarbúa og annara hreppsmanna, og hefir það verið sem 4 á móti
5, og hafa hreppsmenn einnig fallizt á, a() skiptíngin væri gjör'ð eptir
þessu hlutfalli.

Me'ð því eigi er ætlazt til, að nein sel'stök flitækranefnd yer'ð.i
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sett á Akureyri, urðu fulltrúar bæjarins a\) taka þátt í skiptíngunni,

og þ:í urðu sjálfsagt blíendur í Hrafnagilshreppl, a?> hafa rett til al'>
senda jafnmarga menn til þeirra skipta, en kæmi ágreiníngur upp lÍ.

millum hreppsbúa og bæjarfulltrúa, þótti réttast, að sýslumaðurinn

tæki þ;ítt í skiptunum.
Vi?> 2. grein.

Enda þ6tt a'b Akureyri eigi se enn or'bin eins fjölmenn, og
Reykjavíkurbær var 1846, þóttu þó fulltrúar eigi mega færri vera
en 5, en aptur á móti þótti eingin rístæða til, að tómthúsmenn hefði
neinn serstakan fulltrúa, með því þeir eru á Almreyri næsta fáir.

Vi?> 3. grein.
þa?> þ6tti næsta Mrj;íblegt, no kosningar til bæjarfulltrúa skyldi

vera éfrj.ilsarí, en kosningar til alþíngis, enda væri það illa farið,
ef t. a. m. embættismenn væri titllokaðír frá kosníngum, og margir
hinna beztu manna, eins og þó yrði, ef fylgt væri ríkvörðunum tilsk,
27. dag névemberm. 1846, og er því þessi grein að miklu leyti lög-
uð eptir 1. gr. í tilsk, 6. d. janúarm. 1857, um kosníngar til al-
þíngis, nema að því, a'b stafliðnum a er þar sleppt, með því hann
eigi gat vlð títt ;Í Akureyri; en aptur er verzlunarfulItrúum, þótt eigi
se þeir borgarar eða hafi viðtökubréf, gefinn kosníngarrðttur, vegna
sðrstaklegs nsígkomulags :í Akureyri; því a?> með því a?> verzlunar-
fulltrúar eigi þurfa að vera borgarar, samkvæmt því, Rem lög eru

her Lí landi, þegar að eins kaupmaðurinn, sem kann a?> vera utan-
Iands, hefir borgarabréf sbr. opið bréf 1. júní 1792, m, fl., þá mundi,
ef þessi ákvörðun eigi væri, missast margir þeir lÍ. Akureyri, er hæf-
astir væri, til að eiga þátt í bæjarstjórninni. þá þótti og réttast, a?>
binda kosníngarrðttlnn að eins við 2 rd. gjald, til þess a?>sem fæstir
misstu þessa rettar, sem hans væri maklegir. Embættismenn virtist
þó réttast að undanskilja öllu gjaldi, enda þótt sjaldan mundi það
að bera, a'b þeir eigi gyldu 2 rd. til bæjarþarfa. þa'b þ6tti og rðtt-
ast, að veita húseigendum kosníngarrðu, eins og gjört er í reglug.
27. d. névemberm, 1846, en húsverbíð þ6tti of hátt sett lÍ Akur-

eyri, er það skyldi vera 500 rd., og því var það lækkað,
Vi?> 4. grein.

þessi grein er a'b því leyti samkvæm 2. gr. í til sk. 6. d. janri-
arm. 1857, a'b sömu eru skildagarnir fyrir kjörgeinginni og kosning-
arréttinum, og þ6tti það og samkvæmast hugsunarhætti Íslendínga
nú, og öllum landshögum, enda 6gjörlegt að binda kjörgeingina til
fulltrúa á Akureyri neinum stríbari böndum.
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Vlð 5. grein.
þessi grein er all mestu samhljóða 5. gr. í tilsk, 27. d. nó-

vernberm. 1846, nema hvað þar er dreginn saman \,i'/) fyrri hluti
14. gr. nefndrar tllskipunar, nm það, hve nær sri, sem kosinn er
fulltrúi, skuli víkja úr fulltrúasæti , og nokkru ljósar kveðið II um
þa'b.

Söluml þess, ao ekki er um mjög marga menn ao velja í bæjar-
stjórnina í svo litlum bæ sem Akureyri, þótti það ísj.írvert, ao banna
bræðrum 2, eða ntímagum setu í bæjarstjórninni undir eins, enda
mundi lítil hætta briín af því, og því er eimíngis föður og syni
bannað a'b eiga þar setu í senn, og þ;í líka föður og syni bæjarfó-
getans, er gæti haft eigi alllítil áhrif lÍ bæjarstjórnina.

Vi'/) 6. grein.

þessi grein er samhljúða 7. gr. í tilsk. 27. dag nóvemberm.
184G; en með því eigi er ætlazt til, a\') bæjarfulltrúar lÍ Akureyri se
fleiri en 5, Þ1Í er og sýslutíminn ao eins 5 <ir. þ;í þótti og rett-
ast all setja í þessa grein akvörðunlna í 8. gr. í Reykjavíkurreglu-
gjiir'binni um það, eptir hvaða röð fulltrrinr skyldi sleppa fulltrúa-
störfum. 8\'0 er og tekin upp í þessa grein akviirðunin í sfðarí hluta

14. greinar í Reykjavfkurreglngjörðinni, um misreitiskosníngar; því
ao þar þótti sú áhöroun eiga bezt við.

vn 7. grein.
þessi grein er samhljó'ba upphafi 9. greinar í Reykjavíkurreglu-

gjör'binni, en ákve'bi'b ao eins, a'b kjósa skuli í fyrsta sinn, undir
eins og tilskipun þessi er birt :i Akureyri, þar sem í tllsk. 27. nóv.
1846, 8. gr. var svo fyrlrskipuð, að þær kosningar skuli híða næsta
nýárs.

Vill 8. grein.
þessi grein er að öllu s.imhljdða, a\') efninu til, 9. gr. í tilsk.

27. nóv. 1846, nema hvab sleppt er .ikvörðunlnni um kosningu
tómthtísmannafulltrúa, með því eigi er ætlazt til, að þeir hafi neinn
sérstaklegan fulltrúa. Mell því Akureyri ekkert þínghús hefir enn,
þótti rettast að láta það óákvcOio, hvar kjörskniin skyldi liggja
mönnum til sýnis, heldur fela það bæjarfógeta á hendur, hvort hann
vildi láta hana liggja lÍ skrifstofu sinni, eða fá til þess einhvern
annan hentugan stað,

Vio 9. grein.
þessi grein er all öllu samhljóða 10. gr. í tilsk. 27. nó,'. 1846,

nema hvað sleppt er úr dkvörðunínni um, hvar kosníngnrstaðurinn
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skuli vera, þar sem ekkert þínghús er á Akureyri, og verður bæjar-
fógeti að útvega til þess stað, eptir því sem hann kemur ser víð.

vrs 10. grein.
þessi grein er óbreytt 11. gr. í Reykjavfkurreglugjörðínni.

Við 11. grein.
Efni og ríkvarðanír þessarar greinar eru að mestu hinar sömu,

sem í 12. gr. tilsk, 27. nóv. 1846; en það þótti réttast, ef sá, sem
kosinn er, afsakar sig á sj álfum kjörfundinum, og afsökunin er tekin
gild af kjörstjórulnnl, a~ þ:í skuli halda nýjan kjörfund aptur; því
a~ það virðist geta leitt óreglu af því, ef einhver bæri fram afsökun
sína þegar :i kjörfundinum, a~ þá væri þegar geinglð til nýrra kosn-
inga; með því móti gæti svo Iarið, að sá yrðí kosinn með fáum at-
kvæðum, er almenníngur bæjarbúa elg] vildl fela fulltrúastörf lÍ hend-
ur. Þa~ þótti og nóg ao tilkynna amtmanuí kosnínguna, lÍn þess
hans samþykkis þyrfti við, til þess a~ kosníngin væri gild.

Við 12. grein.
þessi grein er að öllu leyti samhljóða 13. gr. tllsk. 27. nó,'.

1846.
vrs 13. grein.

þessi grein er tekin eptir 15. gr. í tilsk, 27. nóv. 1846, en að
eins víkib líti~ við, að orðamun til, eptir því, sem betur þótti fara.
Þa~ þótti þó réttast að bæta nokkrum ákvörðunum við, svo ao odd-
viti gæti sem minnstu gjörræði víð komið, og er því bætt vi~ þeirri
ákvörðun, að fulltrúar skuli ákveða, þegar við byrjun ársins, hversu
tíðir fundir skuli vera, því að annars er það a~ öllu leyti undir
oddvita komið, hvenær fundir eru haldnir; en vel getur svo farið,
að hann vanræki skyldu sína í því efni. Þa~ þótti og nauðsynlegt,
a~ tveir fulltrúar mætti heimta, a~ oddviti kallaðí til fundar, er þeim
þætti eitthvert það mal liggja fyrir, er fljótt þyrfti úr að r.íða. Til
þess að fulItrúunum gæfist sem bezt færi á, að íhuga málin, er og
þeirri akvörðun bætt víð, að oddviti skuli skýra fulltrúunum á und-
an hverjum fundi frá því, hver mál ræða eigi á næsta fundi, a0
svo miklu leyti því yrði víð korníð.

Við 14. grein.
þessi grein er búin til úr 16. og 17. gr. tllsk, 27. d, növem-

berm. 1846, og að efninu til samhljóða þeim; en rettast þótti, að
efni þessara tveggja greina væri sett í eina, eða að ákvarðanirnar um
það, hver skyldi úrslit mála, væri í einni grein. En í enda grein-

arinnar er bætt vlð ákvörðun ura það, að minni hluta.!~I1trúa skyldi
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heimilt, a~ skýra frlÍ sinni skoðun, ef málinu væri ekotið undir úr-

skurð æðra yfirvalds.
Vi~ 15. grein.

Úr því bæjarstjórnin á a'ð hafa á hendi stjórn f;ítækram;ílefna,
eins og annara bæjarmálefna, þótti nauðsyn á, að gefa prestinum
rett til setu og atkvæðis ,i fundum fulltrrianna , er slfk mál væri
rædd. En hitt er nuövltað, a'ð hann getur sleppt atkvæðisrétt! sín-
um í þess konar m.ilum, þegar hann vill, eins og fulltrúarnir verba
a'ð ha fa fullan rett til, a'ð skera úr slíkum málum rín hans atkvæðis,
ef naubsyn ber til.

Vio 16. grein.
þessi grein er lögu'ð eptir 18. gr. tllsk, 27. d. nóv. 1846, því

a~ ef serstök bæjarstjórn IW11st ;í á Akureyri, vírbist það réttast, að
fulltrúarnir kjósi menn í byggíngarnefndina fyrir hönd bæjarmanna,
eins og er í Reykjavík.

Vio 17. grein.
þessi grein er að öllu samhljóða 23. gr. Í tllsk. 27. d. nóv,

1846, en þótti réuar sett hðr en síðar.
Vio 18. grein.

þar sem í Reykjavíkurreglugjörðlnni svo er kveðið á, að reikn-
íngsririð se frá ný.ír! til nýár", þ;í hefir það sýnt sig, að sú akvörð-

1111 er óhagkvæm; því að vetrartíminn er meginhluta greiðendanna
ébngkvæmastur til allra útgjalda, en sumartúulnn og hausttíminn
hinn hagkvæmasti, því að á þeim tíma verzla menn varníngí sínum,
og hafa því þá helzt peníngnrnð ; en ar því, að landsbúum veitir
flestum ör'ðllgt, a'ð grelöa nokkur gjöld fyrri hluta ársins, mundi leiðu
eins á Akureyri, eins og her hefir ,itt Ser stað í Reykjavík, að ekk-
ert fe yrðí fyrir hendi til nauðsynja-útgjalda bæjarins fyrri hluta
rirsins, ne heldur til neinna þeirra verka, er gjöra skyldi ii vorum,
og yrbl þá bærinn að taka re al) láni, sem opt og einatt gæti örð-
ugt veitt, Auk þess eru út.gjöldin til I.itækr» her á landi alstabar
reiknuð frá fardögum til furdaga, og virðist því réttnst , al'! reilm-
Ingsdrið yrðí hlð sama Í bæjunum, sem hrepps.íric og fardagmírið í
sveitunum.

vu Hl. grein.
Í þessari grein er svo fyrir mælt, a'ð áætlunln skuli gjör~ full-

um 2 manuðnrn fyrir byrjun næsta relkníngsskupar.írs , og er það
sökum þess, að þa'ð er næsta úcolill'gt, að niðurjöfnun bæjargjald-
anna skuli fyrst gjörð, eptir að reíkníngsskaparárlð er byrjað, og ó-
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ríkvebið, hvenær htin skuli gjörð, því a~ af því leitir, að ei ngi II

gjöld verða greidd í bæjarsjéð, fyr en, ef til vill, helmíngur er m-
inn relknfngsskapararslns, en slíkt yrði til mjkils ba ga öllum fram-
kvæmdum bæjarstjérnarlnnar. Rettast virðist, a~ nlðurjöfnunin se
fullgjörb, að minnsta kosti, rett á~nr en hið nýja relkníngsskaparar
byrjar, en þtí verður áætlunin og a~ vera gjörð svo miklu fyr, svo
að nægur tími se til fyrir hlutaðelgendur a~ íhuga hana.

Í þessari grein er svo fyrir mælt, að % af hinum eiginlegu
bæjargjöldum skuli [afnað á hússtæðin og útmældar lóðir, og verður

sökum þess gjaldið nokkru hærra, en er her íReykjavík, þar sem það
er a~ eins þríðjúngur.

þa~ þótti svo sem sjálfsagt, að fulltrúarnir skyldi jafna niður
gjöldum þeim, sem greind ern í opnu bréfi 6. d. janúarru. 1857,
3. gr. A., ,bamt iic,rnm gjiildum bæjarins, og því yrði ákvörðunin í

áminnztu opnn bréfi að missa lagagildi sitt.
þar sem í enda greinar þessarar er svo kveðíð á, a~ áætlunin

skuli gild, án samþykkis æðra yfirvalds, þá er sú ákvörðun samkvæm

tllsk, 4. marz 1857, 16. gr., "Om Bestyrelsen af Kjöbenhavns com-
munale A.nliggender"; enda virðist það bæði óþarft og ófrjálslegt,
a~ bæjarbúar þurfi samþykki yfirvaldsins, til að leggja fram það fe,
sem þeir vilja sj.ilflr leggja til, og sem eigi hefir neinn byrðarauka
í för með ser fyrir aðra, en þá, sem eru það árið biisettlr í bænum.
En hitt er auðvítab, að amtmanni er frjálst, ab benda bæjarstjórn-
inni á, þyki honum eitthvert íyrlrtækí miður haganlega eða forsjái-

lega stofnað,
væ 20. grein.

Ástæ~urnar fyrir því, að niðurjöfnunin skuli gjörð, að minnsta
kosti fyrir lok maímánaðar, eru þegar teknar fram. En af áhörð-
uninni, að relkníngsskapararið skuli vera frá fardögum til fardaga,
leíðír það beint, að mönnum verður að gefast gjaldfrestur fram eptir
sumrinu, og þótti þ,i hæfilegur frestur til Mikjálsmessu, einkum eptir
því, sem þeir af nefndarmönnum, sem kunnugir eru ,i Akureyri, hafa
frá skýrt.

Vit 21. grein.
þessi grein er samhljóða 21. gr. í tllsk, 27. nóv. 1846.

Við 22. grein.
Þes~i grein er samkvæm síðari hluta 19. gr. í Reykjavíkurreglu-

gjörðlnnl, með þeim breytíngnm, sem beinlínis leiðir af ákvörðuninni

677



Í 1U. gr., þeirri, a~ eigi þurfi samþykkis æðra yfirvalds, til þess að
áætlunin se gild.

Vi~ 23. grein.
Í þessari grein eru greindar skyldur bæjargjaldkera, og þótti

miður rett a~ taka þar upp aðrar ákvarðanir, sem taldar eru í 22. gr.
reglugjörbar 27. dag növemberm. 1846. Sumar ákvarðanír þeirrar
greinar þóttu og óþarfar með öllu, t. a. m. að bæjarsjéburínn skyldi
geymdur í þrílæstrí kistu, því a~ bæjarstjórnin mundi velja þann
einn til bæjargjaldkera, er alkunnur væri a~ niðvendni og reglusemi,
auk þess mundi hann sjaldan hafa svo mikið fe undir höndum í
einu af bæjarsjóð, a~ nein hætta væri búin, því a~ það fe, sem greitt
yrði í sjóðinn, yrði hann að borga því nær jafnóðum út aptur, og
þótti því nóg, a~ hann gæfi nákvæma sjóoskýrslu einu sinni á hverj-
um 3 mánubum. Eins þótti óþarft að taka nokkuð fram um kvltt-
unarbækur. Af ákvdrðun þeirri í 24. grein, að fulltrúar skyldi und-
irskrífa allar ávísanir á fundi, leiðir það, a~ eigi verður ákveðið,
hversu margir fulltrúar skyldi undirskrifa, því ao fundur er lögmæt-
ur, ef3 fulltrúar eru á fundi, og má þá hugsa ser, að einn þeirra
vilji eigi undirskrifa einhverja ávísun, en hún verður að vera gild,
ef meiri hluti þeirra, sem á fundinum ern, undirskrifa, eins og hver
önnur ályktun fulltrúanna.

væ 24. grein.
Í þessa grein ern teknar ákvarðanir úr 22. gr. tilsk. 27. d,

nóv, 1846, um umsjón þá með fjárhag bæjarins, og verkum þeim,
sem unnin eru á kostnað hans, sem víð þótti eiga. En það þótti
réttara, að fulltrúar undirskrifuðu allar ávísanir einungis á fundi, en
a~ fela einum eða fleirum úr sínum flokki að undirskrífa þær.

væ 25. grein.
þessi grein er ao því leyti samhljóða 24. gr. í tílsk. 27. d,

növemberm. 1846, ao bæjarstjörnin eigi m.í upp ii sitt eindæmi gjöra
neinar þær ályktanir fyrir hönd bæjarmanna, sem af ser leiða byrð-
arauka fyrir bæjarmenn um leingri tíma, og þarf hún til alls slíks
samþykki æðra yfirvalds, og er þá auðvitað, a~ vilji amtmaður eigi
fallast. á þess konar uppástúngur bæjarstjérnarlnnar, lí hún frjálst
með að skjóta málinu til úrskurðar stjórnarinnar.

Vi~ 26. grein.
þessi grein er tekin eptir 25. gr. í tílsk. 27. nóv. 1846, með

þeim breytingum, sem leiðir af því, a~ relkníngsskaparririö hefst í
fardögum. Svo þótti og rettaet, a~ kveða nákvæmar ii um það,
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hversu leingi skoðunarmaður reiknings bæjargjaldkera mætti halda
honum, og virðist mánuður nægur tími til þeirrar skoðunar, og half-
ur mánuður fyrir gjaldkera, til a'ð svara athugasemdum skoðunar-
mannsins. Síoarl hluta 25. gr. í tilsk, 27. nóv. 1846 er sleppt, með
þVÍ lí Akureyri eingin sérstakleg stjérn er um sum bæjarmálefni, er
nokkurt fe hafi undir höndum, og sfðasti liður greinarinnar virðist
óþarfur í lögum.

A'ð síðustu skal þess getlð, að þar sem í þessu frumvarpi er lÍ.

ýmsum stöðum gjört rá'ð fyrir, a'ð bæjarmálel'ni verði borin undir
nmtmann eða stjömarrað, þá álítur nefndin sjálfsagt, a'ó á þessu
verði breytíng gjörð, þegar æðri sveitarstjórnarlög komast á her á
landi, þannig, að úrskurður þeirra mála verbi undir þau lögð.

Fmmsögumaðw' (ll. Kr. Friðrilisson): l'ar eo Irumvarpið el'
prentað, og þíngmenn munu allir hafa það, álít eg óþarft a'b lesa
það upp; sömuleiðls þykir mer ekki þörf lí að lesa upp ástæður
nefndarinnar fyrir hinum einstöku greinum, því a'b þær hafa Iegið li
lestrarsalnum ; þó skal eg gjör:l það, ef þíngmenn óska þess. Eg
hefi litlu við nefndarulltið að bæta, ne vlð rístæðurnar fyrir hillum
einstöku greinumþess, Miíl þetta kann a'b þykja fara nokkuð sérstak-
an veg, er það kemur fyrst frá þínginu, en er eigi lagt fyrir það af
IWlIIÍngi, en eg iílít þa'b þurfi þó ekki a'b verða því til Iyrírstoðu, ef
stjórnin "ill fallast á uppástúngur alþíngis; og þó ab nú stjórulu
vildi leita álits amtmannsins í því, þii sýnist ekkert í móti þvf, aö
máli'b fari þenna veg og að það verði a'O lögum gjiirt, ef stjórnin
og amtmaðurinn fallast á öll aðalutriðí þess, en ef amtmaðurinn vildi
gjöra verulega breytíngu í því eða stjórnin, þ,i yrðl þa'b aptur lagt
fyrir alþtngi. En nú rn.í gjöra rá'ó fyrir, að anrtmaðurinn gjöri ei
anna 'ó en srn.ínthugasemdír við það, og þii hlýtur frumvarpið að
flýta fyrir málinu. Eg ætla ekki að tala meira, fyr en mótmæli koma
eða breytingar. Nefndin hefir lagað álit sitt eptir þeirri tilskipun, sem
kunnug er orðin her á landi, og sem hefir veríð farið eptir í 13 ;Ír, og
sem reynslan hefir sýnt hvernig gefst; en nefndin hefir breytt út af
henni, þar sem reynsla hefir þegar sýnt, að öðruvísi mundi, betur fara.

Guðmundur Brandsson: Þegar mál þetta var tekið fyrst til
umræðu, spurði eg að, hvort aðskllnaðurinn, sem getið er um í 1. gr.,
væri með samþykki íbtia Hrafuagllshrepps, og Var það sagt a'ó SYO

væri, Þegar eg síðar fór a'ó grennslast betur eptir þVÍ, og af skilríki
þVÍ, er ílutníngsmabur uppastungu þessarar hafði meðferbís, sá eg, ilð
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það nr að vísu satt, en það samþykki var ekki skllyrðislaust ; held-
ur með þeim skllmaluru, að Hrafnagilshreppur feingi 1/2 f'atækra hlut
.í móts við Akureyri af öllum afla, sem á þann h.itt veiddist þar,
því hreppurinn ætt] land að sj6; annar skllnuillnn var, að skipt yröl
að vissri tiltölu ömögnm og tÍmagahaldi milli Akureyrar og Hrafna-
gllehrepps. Meðan þessi hmitnr er nú tÍley:3tur, er efi á, II\0rt sam-
þykki stjórnarinnar fæst til þessa, fyr en Akurcyrarbúur og innbyggj-
arar Ilrufungllshrepps em búnir að koma ser saman um þetta. þar
sem í 1. gr. frumvarpsins er [öfnuðurlnn gjörour eins og milli ,i og
5, þií veit eg ekki, hvort hreppminn eða bærinn ;í að hafa meiri
hlutann, þó líklega hreppurinn, og ef svo er, þ,í er auðvítab, að at-
hæði hreppsmanna í þessu máli ætti að vera fullt svo gild, sem
Akureyrarbúa ; það er heldur ekki gjört r.íb fyrir, hvernig að skuli
fara, ef ágreiníngur verður um ubskilnaðinn, Mer þykir þa\) miklð,
a'O frumvarpið ekki nefnir, að bera skuli undir amunannlnn það
mál, sem meira er þó í varið, en marga smamuni, þá sem frum-
varpið vill láta amtmanninn skipta ser af, og skal eg síðan gjöra
grein fyrir, hvar það er í frumvarpinu. Kosníngarrettnrlnn í 3.
greinar 3. atriði þykir mer æbí þraungur, þar sem kjósendur verða

að eiga 400 rd. hús, og þar að auk hafa goldið 2 rd. næsta ár
áður til sveitar eta bæjarþarfa, og húsaskatt að auk; þeim eru sett
miklu þreingri takmörk, heldur en ,·ið kcsníngar til aJþíngis, og
þykir mer þall ósanngjarnt; eg vil stínga upp á, að þett.a húsaverð
se sett niður í 300 eða jafnvel 200 rd., því til alþfngís hefir hver
sá bóndi kosningarrétt, sem geldur nokkuð til allra stðtta ; það
er ekkert ákveðið, hvað mikið það skuli vera, og tómtlnismenn, sem

gjalda 6 rd. til sveitar, hafa líka þenna fett, og er hann hjá hvorugum
bundinn víð nokkra luisaelgn. Í 11. 14. og 17. gr. er talall um
að leggja málefnin undir úrskurð amtrnannslns, um stj6rn eigna,
stofnana o. s. Irv., og um afsakanir bæjargjaldkera og Fulltrúa, og
fleira þess háttar, en Í 19. gr. þarf ei ao leggja áætlun útgjaldanna
undir úrskurð hans, og þó er í 26. grein gjört ráð fyrir, að senda
honum reikníngana til úrskurðar ; í þessu finnst mer vera einhver m6t-
sögn, þegar það ,í þó eptir 21. gr. að bera undir amtinann, ef
einhver er óánægður með útsvar sitt. þao dæmi hefir gefizt her í
Reykjavík, að amtrnenn hafa lækkað ritsvar einstöku manna, án þess
að fara eprh-akvörðunum bæjarstjórnarinnar, og er það þ6 ólíklegt,
að einn einstakur rnabur se kunnugrt þ,·í en hiin ; amtmaðurinn
getur ekki Í úrekurðl sínum farið eptir öðru, en sögusögn mannslns,
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sem ber sig upp víð hann. Í 25. gr. er margt, sem á að bera undir
amtrnanninn, og þykir mer sumt af því vera nokkuð þraungt fyrir
bæjarstjórnina, t. d. ao hún má ei hafa r,ío yfir meiru fe, en sem
nemur 20 rd., nema amtmaður leyfi; þetta þykir mer koma í bága
viö 19. gr .• þegar sumt á all leggja undir amtmann, en ekki allt.
Mer þykir það líka vera abgæzluvert við enda 19. gr., all ekki
megi vera hærra ritgjald seinna ,írio en hið fyrra, ef ekkert serlegt
ber all höndum. þetta þykir mér vera óþarfi ao iíkvarba ; þall mætti
fela bæjarstjérninní slíkt, þVÍ það getur verið harðara í ári <Írio ;Í.

undan, en betra seinna árið, þá mætti bæjarstjlírnin herða á ritsvar-
inu, og safna foroa til harðar! ;ira seinna meir; nú getur hún það
ekki eptir frumvarpinu, þetta hefir þó hver einasta hrepps-
stjórn leyfi til. þar sem í 15. gr. er talað um all prestur hafi
sæti og atkvæði ;i funduni fulltrúanna, 'Jað svo miklit leyti því
verður við komið", þá finnst mer mætti sleppa úr þeirri ákvörðun,
að því leytiJ o. s, frv. Í 7. gr. er sagt, að Iulltniakosníng skuli
fara fram strax eptir ný.ir; mer finnst fara betur lÍ, all til taka
það í furdöguin, fyrst reiknfngsarið er byrjað þá. Eg skal svo ekki
hreifa fleiri athugasemdum um frumvarp þetta a'O sinni, heldur bíða
þess, ao {ramsögumaður skýri það betur fyrir mer.

Framsögumaður : þar sem hinum heiðraba þíngmanni frli
Gullbríngusýslu þykir Isjarvert um skllnaðínn sökuni hlutfallsins milli
Ilrafuagílshrepps o;}.'Akureyrar, þ,í vil eg geta þess, að Akureyrar-
nefndin hefir sett þetta hlutfall, og hreppsbúar hafa samþykkt þall,
og því er eingin :ístælla til all reingja, að þetta hlutfall se
rétt. En þar sem um skildaga þú er all ræða, er hreppsbúar hafa
sett fyrir skílnabinum, þá hafa þeir sjálfir falið nefndinni all jafna
það, svo mer finnst að þíngmenn þurfi ekki all vera hörundssararl
fyrir þá, en sj.ilfir þeir; en ef agreiníngur yrOi Ulll aðskilnabinn, þii
er það sýslumaðurlnn, sem .í ao skera úr og þarf varla að óttast, a\)
hann verði hlutdrægnr, þar sem hann er bæði bæjarfógeti á Akur-
eyri og sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu, svo hann er þannig jafnskyld-
ur b.íðum pörtum; það er líka ætl azt 8\0 til, að jafnmargir verði af
bæjarbúum og hreppsmönnum vio skíptín, og það er að því leyti betur
UIlI búið her, en var her í Reykjavík, ilO í Reykjavík var sýslu-
maðurinn eigi neitt við rioinn skiptin á millum bæjurlns og hreppsins.
Honum þykir það hart, all þeir, sem kosningnrrétt hafa, gjaldi 2 rd.
auk húsaskatts, en mer finnst þall verða all vera annallhvort 2 rd.
eða ekkert. Honum þykir húsverbið of hatt, og það kann nú vel að vera;
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mer er það 6lmnnugt; en það verður a~ vera komið undir ll"tæounum ,i
hverjum staðnum fyrir sig; eg veit ekki, hvað hrlsin kunna að vera mikils
virði þar, en Akureyrarbúar höfðu sjálfir stúngið upp lí 400. rd., og
þVÍ fann nefndin ekki ástæou til að breyta. Ef kosníngarréttur og
kjörgeingi værl her í Reykjavík bundin við þao, að húsio væri 200
eða 300 rd. vírbl, þ,í yrði það allt of lítið, en mer er ekki full-
kunnugt 11m það, hvernig ástatt er í því efni á Akureyri. Honum
þykkir 19. gr. ósamln"æm iiorum greinum Irurnvarpsins í því, ao
ekki skuli áætlunin vera lögð undir úrskurð amtmanns; þetta finnst
mer ekki vera nein ósamln"æmni, þó bæjarstjórnin megi vera ein um
áætlunina fyrir eitt .ir, eða ao þeir se einr.iðír í þVÍ, hvað þeir leggja á
sjálfa sig, þar sem eigi verður talað UlII, að þeir leggi neinar þær álögur
á, er neinir þeir taki þ:itt í, sem eigi eru það árið í bænum. Hann
verður vel a~ gæta að þVÍ, að þao er eínúngis ' eins :írs útgjöld, sem
rætt er um í 19. gr., og þ.í væri það mjög ófrjáltilegt, að binda svo
hendur manna, að þeir ekki mætti leggja það, sem þeir vildi til efl-
ingar bæjarins, þegar það er ekki nema á þá sjálfa, sem þetta út-
svar leggst. Öðru máli er að gegna, ef ætti all ráðast í eitthvað
það, sem stæði yfir Ileiri ar ; það yrði ekki ráðizt Í þao lín sam-
þykkls amtmanns. Annað er það líka, þ6 amtmaður eigi ao skera
úr, ef einhver hreppsbtil kvartar yfir því, að of mikið hafl á sig ver-
lö lagt; því ao ef hann mætti eigi leita amtmanns úrskurðar, þ,i
ætti bæjarstjörnin sjnlf að skera IÍr í sínum eigin gjörðum. það

væri rett eins og ef hreppsbóndanum þætti ser of mikið aukaútsvar
gjört til frítækra, þá ætti hreppstjórinn ao geta sagt: ,)Eg hefi mí
gjört þetta, og það skal "em svona". Honum þykir of þraungt í
25. gr., að bæjarstjórnin má ei hækka laun o. ll. meir en um 20 rd.,
þ.í held eg að það væri í rauninni réttast, að hún ekki hækkaði
þau Ulll neitt; þVÍ að það er þ6 í rauninni, að Líta þ:i leggja lí ept-
irmenn sína. Viðvíkjandi 15. gr., þá þ6tti nefndinni rett að ákvarða
þao þannig, ))ao presturinn skyldi vera við" - ,)<lll svo miklu leyti,
sem því yrði við komið"; því að presturinu í Hrafnagllsbrauði er
ekki búsettur <l Akureyri, heldur nokkuð langt Ir.í, og þli getur
opt verið, að ekki n,iist til hans í hverju einu málefni, sem fyrir
kann all koma og sem, ef til dll, þarf brabra úrræða við. Pao
lítur heldur ekki lít fyrir, að hann llluni fyrst um sinn flytja á Ak-
ureyri. Kapellan prestsins, sem þar er mí, er líka búsettur á Múnka-
þverd, en ekki á Akureyri. par sem hann vildi breyta 7. gr., ao
kosningar skyldi fara fram um fardaga, þá gjörir þao ekki míkíð
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hvort er. Nefndin hafbi það fyrir augum, að það væri gott, a~ s,i
nýi bæjarfulltrúi væri búinn a~ kynna ser nokkuð aðferðina, þegar
helzt kæmi til framkvæmdanna, sem er á vorum og sumrum, og þá
væri gott að hann væri valinn um nýári'b, því þa~ kemur vanalega
Hti~ fyrir um veturlnn ; annars gjörir þa~ minnst til, hvort kosníng-
in fer fram um ný;ír eða fardaga.

6lafur Jónsson: Eg er þessu máli ekki svo kunnugur, a~ eg
verði híngerður um það. Viðvíkjandi seinni hluta 1. gr. frumvarps-
ins, vil eg stínga upp á því, a~ orðinu uSvo(' se sleppt lí r, eg eins

orðunum : "að sami se jöfnuður milli bæjarins og hreppsins, sem
á milli 4 og 5". Eg er ekki svo kunnugur, a'b eg geti sagt, hvort
hlutfallíb 4 : 5 ~e jafnt skipt milli bæjarins og hreppsins, enda held eg
þíngtð geti ekki akveðíð hlutfallið við skiptin, heldur gjöri sýslumað-
ur það ásamt þeim mönnum, sem nefndir eru í frumvarpsins 1. grein.

Þórður Jónassen: A'b því leyti eg ber skyn á þetta mal, vir'b-
ist mer að nefndin hafi leyst ætIunarverk sitt mikið \'CI af hendi.
Nefndin hefir, eins og hiin tekur fram, lagt til undirstöðu reglugjörð

fyrir stjórn bæjarmálefna í Reykjavík, en hún hefir stytt hana og
lagað í mörgum atriðum eptir þörfum og kröfum Akureyrar, og
þessar breytíngar eru, .eins og búast mátti víð af þeim mönnum, sem
í nefndinni voru, en þeir hafa sumir reynsluna fyrir' ser í þessu efni,
lÍ gó'bum rökum byggðar. Þannig felIi eg mig yfir hiifu'b mikið vel
vlð nefndaralitið í öllum þess atriðum, og eg er sannfærður um,
a~ þíngtð gjörir rettara í, at'> aðhyllast það óbreytt; því nefndin hefir
láti'b ser annt um, að gjöra frumvarpið sem einfaldast og 6brotnast,
og einmitt þetta <Í her á landi bezt við. Eg skal þó leyfa mer a'b
vekja athygli lí 2 atriðum, sem eg felli mig eí~\Ir vi'b, fyrst a'b því,
sem snertir kosníngarréttínn eptir 3. gr., að mer virðist kosningar-

retturinn se bundinn innan allt of þraungra takmarka, því iðnaðar-
menn eru t. a. m. útilokaðir fr;i kosningu. þa'b hetði, að mínu á-
liti, verið óbrotnast, a'b veita þeim öllum kosningarrétt, sem borga
2 rd. til sveitar, eða í bæjargjöld. með þeim nákvæmari skilyrðum,
sem eg skal leyfa mer seinna að taka fram. Yr'ði þessu framkvæmt,
felli í burtu sú upptalníng, sem 3. grein inniheldur. Mín önnur
athugasemd snertir níðurlagið Ii 19. grein, a'b þ\'í leyti þar segir,
að hin árlega áætlun þurfi ekki sta'bfestíngar ella samþykkis hlutað-
eigandi amtmanns, heldur skuli a'b eins senda honum hana þegar
hún er fullbriín, svo amtmaðurlnn getur eingin áhrif haft lÍ aætlun-
ina. þetta held eg se miður vel hugsað, þ6 það kunni a'b vera
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míkið frj .ílslegt, og þessu se þannig varið í Kaupmanna höfn. ÍReykja-
vík er áætlunin, aður en Mn er fullbúin, borin undir stiptamtmann
til hans álits og samþykkis, og eg held og 'eit enda til þess, að :í-
ætlunin hefir haft gott af því,

Eg "ero því ao halda því fram, að þessari ákvörðun verðí hald-
i() fyrir bæjar-tjéruina ti Akureyri. Hvað .ihrærir skiptin á milli

Akureyrar og Hrafnagilshrepps á þeirra sameiginlegu ömögurn og fe,
verð eg ao rilít», afl þessi skipt] se í rettu hlutfalli, og ef nokkuð
er, g,íngi heldur lít yfir Akureyri, en ekki hreppi nn. þessar fáu at-
hugasemdir hef eg leyft mer ao gjöra ,fb rn.ilið, einúngls af þeirri
.istæðu, ao f'g óska, afl þao veröl sem bezt IÍr gnrbí gjört.

Framsögumaður " Eg vil eilllÍngi,; svara hinum heiðraða þíng-
marini Hiinvetu ínga þYÍ, ao nefndin harM reyndar ekki hreppsreikn-
íngana fyrir ,er, en henni þlítti eingin ;htæea til, að rcíugja Akur-
eyrarnefndina eður hreppsbúa um þab ; það stendur líka í iitskript-
inni af þíngbók Eyjaljaroar:iÝ:ilu, 18. júní Í vor UIlI þetta mál: "ekki
höfðu þeir (a: hreppsbúarnir) heldur neitt <Í móti, ao Í því tilliti
va-ri lagt tiI grundvallar f.itækra útsvarið Ir.i kaupstaðnum á aðra
hlíð, og hreppnum eðu sveitinní ,í hina, í næstliðin 12 .ír (sem er

reiknað ao vera % fr.i knupstacnnm, on "/g fr:í sveitinni)", og með
þessu rilít eg vera :;,arao ókunnuglclka-métbaru hans. þa() hefir án

efa glatt nefndina mikið, ao hinn h.ittvírti 1. komíngkjUrni þfngrnab-

ur fiHbt .i Irumvarp hennar, og var ánægour með fr;íg,ínginn á því,
og þao því fremur sem hann er manna liigfl'líoastur og hefir sj á If-
Hr verio her í brejarstjdrnlnni Reykjuvík. Um breytíngar þær, sem
hann stakk upp .i, einkum í 3. gr., ao gj1ira hana einfaldari, þá verð
eg aú scg]a það fyrir sj.ilfan mig, aú eg get ekki Iallizt á það,
Hann hefir líka eflaust gleymt einni .ikvörðun Í breytíngaruppa-
stungu sinnl, þYÍ ao s.i, sem kosnÍlIgarrEHt heföi, væri sj,íJfs sín ráð-
andi; en þ6 þd va-ri ba-tt inn í, þá lízt mik ekki ;í, að hver einn
[uus.unaður eca vinnumaður, sem er sj.ilfs sín ao h.ilf'n, skuli hafa
Iwsníngarrett, ef hann ao eins geldur 2 rd. til sveitar. Hann gat
þess líka, ao ionacarmennina vantaði ; en þegar þeir ekki þurfa
meira fyrir ao' hafa, til ao geta Ieinglð kosníngurrett, en kaupa
borgarabref fyrir I rd., þá hygg eg það gjörl ekki míkið til, þó þeir
se ekki nefndir; þat má líka misskilja orðið "iðnaðarmaður«, eins
og nú á stendur her á landi, því ibnaðarmaður getur hver náttúru-
hagurimaður kallazt. sem lifir á vinnu sinni, án þess að hafa tekið
sveinsbréf eða lært neitt nema af sjálfum ser, og álít eg það ekki
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tjón, þó þl1 :íkyijr~un vanti. Honum þykir óþarfi a~ breyta af reglu
þeirri, sem her er Í Reykjavík, að leggja áætlunina undir úrskurð
amtmanns, en okkur þótt.i það frjálslegra, að bæjarstjórnin skyldi
vera sjálfr<Í~ um álögur þær, er hún leggur á sjálfa: sig. þao er
líka samkvæmt tílsk. 4. marz 1857, um stjörn bæjarmalefna Í Kaup-
mannahöfn, að ekki þarf þar að leggja undir úrskurð yfirvaldsins á-
ætlunina, og ef það er óþarfi þar, þ;í er það "ht líka 11 Akureyri.
þá þ6tti nefndinni eðlilegra all Líta amtrnannlnn "ita af því, hvað

bæjarstjórnin ætlar að raðast í, svo hann geti bent henni, ef hon-
lim þykir einhverju illa hagal'l, og þá er það líklegt, al'l lnin lagi
það eptir bendingum ham, ef nokkuð a'O því kveður.

Þórður Jónassen " Eg bar ekki upp. þegar eg talaN :íoan,
neitt breytfngnratkvæci við 3. gr. frumvarpsins, en tæpti all eins .í

því, ao mer virtist upptalníngin Í 3. grein á þeim, sem ætti al'l hafa
kosnmgarrðtt, væri bæöl ófullkomin, no því leytl i~J1abrlll()IlIlUrn væri
sleppt, og eins væri Inin ekki alls kostar frj.íl-leg, en eg skal taka
þetta skýrara fram, ef eg tel, mer breytfngnrutkva-ði viö 3. greinina.
Ekki þarf hinn heil'raci fmrnsögttmaður ao óttast fyrir því, a'Olausa-
menn verði bæjarfulltrúar lÍ Akureyri, ne heldur vinnumenn, Þ'Í
hinir síðarnefndu borga ekkert til sveitar. og lausamenn eru all öll-
um líkindum ekki nyrðra, þeir eiga helzt heima hérna syðra í ~j,í,,-
arsveltunum. Hinn heioraci [ramsiiqumaður getur með eingu móti
fellt sig víð, ao amtmaðurlnn skuli eiga aa samþykkja líætlunina,
og heldur, ao þó luin all eins verði send honum á eptir, þegar hún
er fullbúin, llluni amtmaður eigi a\) síður geta haft áhrif ,í hana,
en ~g er hræddur um, uð fulltrúarnir kunni aa segja: "þao, sem eg
skrifaði, hefi eg skrifar)", og allt standi við svo búíð ; þtí þessa þurfi
ekki í Kaupmannuhdfn, þá er þal) allt annað m.il, því þar hagar allt
ððruvísi til, og þaðan verður því eingin sönnun leidd í þessu efni.

Frameáqumaður : þar sem hinn heiðraði þfngmxbur sagN, a'b
Iansamenn se ei fyrir norðan, þá getur þao \'CI verið, en hinn hátt-
virt! 1. konriugkjörní þingmaður Hit það, a() þaö getur eigi hjá því

farið, a'O einhverjir lausamenn komi í hvern bæ, þegar hann fer að
stækka; það hefir reynslan ætíl) sýnt; það getur líka vel verið, al'l
bæjarstjörnin segi via amtmanninn, ef hann finnur ao áætlun henn-
ar : "Iha'b eg hefi skrifað, hefi eg skrifað", því það er eins mel)
það, eins og e.f einhver víldi niðast í einhvern kostnað lÍ eigin býti,
og einhver kæmi til hans og segðl honum, að hann skyldi ekki gjöra
það; það væri eðlilegt að hann svaraði: ,.,Þa\') eru mínir peningar,
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sem eg ver til þess, og ekki annara". Eg vil heldur ekki gjora svo
Iítlð úr bæjarstjórninni á Akureyri, þó bærinn se lítill, að þar se
tómir ómerkíngar. Þa'ð er sjálfsagt, a'ð það eru margir merkísmenn
í Kaupmannahöfn, en það eru víst líka margir merkismenn á Akureyri.

Guðmundur Brandsson: Hinum 1. kom'tngkjörna þíngmanni
fór lfkt og mer, að honum fannst ósamkvæmni í því, a'ð láta ei
amtmanninn skera eins úr því stóra, eins og því smáa; því í mál-
efnum þeim, sem talað er um í 1. og 19. grein, er ekki ætlazt til,
að hann hafi nokkurt úrskurðarvald, ekki svo mikið, að hann þurfi
þar til rabaneytis. Eg tók ekki eptir, hvort hinn h.íttvírt! 1. kon-
l'tngkjörni þingmaður áskildi ser breyttnguratkvæðí víð 3. gr., en ef
hann ci gjörir það, þá vil eg ;ísldlja mer rétt til þess; um takmörk-
un á valdi amtmanns ins vil eg minna tala, þó mer þyki þar koma
fram töluverð ósamkværnnl, má ske einhver vlljl taka ser þar um
breytíngarathæ'Oi.

Komíngsfulltrúi: Eg skal ekki byrja með því, sem stundum
hefir heyrzt her á þíngi, þegar menn hafa byrjað að tala: "Eg
skal ml ekki leingja þíngræðurnar'"; en þó miðar sú athugasemd,
el' eg nú vil gjöra, einmitt til þess, að benda þingmönnum á, ao
þetta málefni se þess eblis, að margir þurfi ekki að tala um það, og
allrasízt hefja nm það langar tölur. þess hefir ,;eri'ð getið her ii
þínginu, ao menn sæi ekki astæðuna til, In-ers vegna fe og hrepps-
þýngslum skuli þannig skipta milli bæjarins og sveltarlnnar, a'ð bær-
inn fái þar af 4 hluti, en sveitin 5, þá vil eg benda til þess, ao í
astæbunum er sagt, a'O þessi skipti :le gjöro eptir því hlutfalli, er að
meðaltall hefir átt ser stað Ulll síðustu 12 ,ír. Einn heiðraður þ{ng-
maður gat þess, að honum þætti kosníngarrétturlnn ekki vera vel
frjáls eptir frumvarpinu; en eg vil í því tilliti benda á, að margir
vitrir menn hafa verið þeirrar meiníngar, a'ð betur þyrfti a'ð tryggja
kosningar til sveitarstjórna, heldur en til þjót'lþínga; því í sveitar-
stjórnarmálum hefir hver kjósandi l.ingtum meiri áhrif II sveita-
stjórnamáJin gegnum hinn kosna Fulltrúa, heldur en hver kjósandi
hefir gegnum fulltrúana á þjó'ðþíngllnum.

Til málefnis þess, er her ræðlr um, þekkja ,'í~tekki margir af
þíngmönnunum nakvæmlega. Frumvarpið er samið og samþykkt af
þeim mönnum, sem nákvæmlega eru kunnugir bæði á Akureyri og
í Hrafnagllshrepp ; það er rætt her II þínginu af þeim mönnum, sem
málinu eru kunnugastír, og bera bezta greind á bæjarstjórn, og því
má ætla að frumvarpið se þannig úr garði gjört, a'ð óhætt se a'ð
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senda stjórninni það með meðmælum þíngslns ; og þegar mí spurn-

ingin er eimíngis um þetta, vona eg mönnum skiljist að þfngræð-
urnar um það þurfi ekki lángar.

Sveinn Skúlason: Eg YiI einúngis skýra betur frá, hvernig
undirbriníngurinn var undir relkníngana í þessu máli. Nefndin tók
útsv(irin frá bænum og hreppnum frá árinu 1790, því sumir vildu
taka svo lángan tíma, því þ,í hefði líka minna gjörzt bænum að
greiða, því hann var svo lítill Í fyrstu; en meiri hluta nefndarinnar
þótti þll~ Isj.írvert, og vlldi ekki láta taka tíl greina nefna lítsvörin
fyrir hin seinustu ár, enda voru hreppstjórarnir, og útnefndir menn
úr hreppnum, er nefndin f(~kl{ á fund með ser einnig á því, að til-
taka ekki lelngrí tíma, en 12 ár, og Hr það einnig mlðað "ið það,
sem her var í Reykjavfk, og sýnir þetta, að bæjarmenn, sem "om í
nefndinni, vildu ekki sýna hreppnum neinn öjöfnub Í aðskilnabí reikn-
inganna. það sest líka af þíngbök Eyjnfjarbarsýslu, ab það er hóf-

lega metið, að skiptin verði eins og 4 móti 5, og játa hreppsmenn
það sjálfir, og skil eg ekki, að menn finni 11stæðu til a~ fetta fíngur
út í það. Om luisverð á Akureyri get eg sagt það, að þar er ekki
eitt einasta timburhús, sem ekkl er meira en 400 rd. virði. Mer
finnst ekki geta verið neitt verulegt á múti kosníngarrettinurn í 3. gr.,
því það er gott að binda hann svo, að ekki komist alls konar skríll
að, aö hafa umsjón með fjárgj1i1dlll1l bæjarins. Eg get heldur einga
ésamkvæmni fundið f 19. grein við aðrar greinir, þVÍ það er eðli-
legt, að nmtmuðurlnn þurfi ei að leggja úrskurð :i útgjöld til eins
árs, þó hann þurfi þess, þegar talað er U111ritgjöld þau, er Ieingur
þarf að hika, og sem því að nokkru leyti verða að leggjast II eptir-
komenduma .

Jón Petursson: Mer þykir frumvarpið í alla sta'bi vel samíð ;
það er lagað eptir reglugjörblnni nm bæjarmálefni Reykjavíkur. Eg
vildi einúngls spyrja um, hvort búið se ab mæla út Oddeyri með
reglulegri skoðunargjörð. (Sveinn Skúlason: Jú). Her Í Reykjavík
hafa, fyrir utan borgarana og húselgendurna, lfka tómthúsmenn þritt
í stjórn bæjarmálefna, að því leyti þeir kjócia einn bæjarfulltrúann
úr sínum flokki. það er nú hart, áð lítiloka tdrnthtlsmenn lÍ Akur-
eyri frá allri hlutdeild bæjarmálefna. Að vísu ern borgararnir og
tómthúsmennirnir her, skoðaðir sem tveir flokkur bæjarbúa, þetta vil
eg nú a~ eigi komist á á Akureyri, en eg "ii bíta tómthúsmenn þar
og mega taka þátt f því, að kjósa bæjarfulltrúa, og eins að kjósa megi
þá; eg vil því bæta víð undir 6. tölulið, að kosníngarrðtt eigi og
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"aIJir a'6rir húsfebur, er gjaldi 6 rd. í brcjargjöld"; eg tek til 6 rd.,
þVÍ mer sýnist ekki neitt móti því, þó menn se nokkuð strángari við
þá en hina; menn geta þ;í verið her um bil vissir um, ai) eigi nema
hinir heldri tómthúsmenn komist a'ð. Mer þykja orðin nokkuð ó;Í-

hör'ðu'6 í 3. greinar 4. atriOi: allir þeir o. s. Irv., því lærdómsprófin
eru mörg við h.iskólann ; þ6 la-t eg þao vera, en þ.i vil eg r.iða til

að breyta því þannig: "Allir þeir, sem út.~hrifazt hafa úr lrttínuskól-
anum í Rey7,javíli o. s, frv. ", Því það ern mörg próf við háskólann,
sem ekki er meira í varið, en burtfar.irpniflð vii) latlnuskrilann. þetta
var nri það helztu, sem eg vildi taka fram um kosningarréttinn. Í 16.
gr. stendur a\') "fulltrúar skuli kjrisa ,,-" er bæjarmenn skyldi ~í'ðnr
kjósa«; wer þykir (illu f'rj.ilslegrn al"! leyfa innbriunum sjalfum :1'6kjósu

menn í byggíngarnefndina sem verið hefir; það var rífkun í frelsi
Reykj;nílmrblía, er fulltrúar þeirra feingu <1'6kjésa menn úr sínum

flokki í byggíngarnefndina her, því .ibur útnefndi stlptamtmaðurinn
mennina í hana ao mig minnir. þar <ern í 24. gr. stendur: "Fulltrúar og
yfirvöld" flnnst mér va-ri betra <1'6hafa "Bæjar,;tjórn", þVÍ það er YÍ,;t
heldur ekki meint anna(J en hiin. Fg felli mig \"CI víð 25. gr., a\') ba-jar-
stjórnin er bundin vi(J vissa upphæð í að hækka laun. Lína o. s, írv.,
nema hún LH samþykki amtmanns, en greinin getur misskilizt, þar
e'ð or'6io "æcril yfirvald" er brrikaö ; því menn gæti haldíb. a\') þ;\\')

mætti fara enn leingra, en til amnuannsins, sem þó víst eigi er
meiníngin, því það er Il\ergi gjört r;í'ð fyrir ö~,ru, en a'6 nmtmaður
hafi seinustu úrsllt málanna.

Petur Pétursson : Nefndin hefir gleymt að taka eina .ikvörðun

fram, sem her er í Reykjavlk, nefnilega a'ð láta áætlunina liggja
til sýnis fyrir bæjarbúum, svo þeir geti se\'), hvort 111ín er hærri, en
r;i'ð var fyrir gjiirt; en þa'ð el' an()~j;íanlega tllg.ingslaust, ef amtmað-
urinn má clngu breyta. því þ'l'ð er tilgángurinn nieb það her, a(J hann
geti breytt því, sem honum þykir þurfa. Eg er því ,i þVÍ, a\') fyrst
að bera m.i niðurjöfuunlna undir úrskurð amtmanns, eins og er í 21.
gr., þ,í eigi líka aætluuin a'6 heyra undir úrskurð hans, eins og 2
þíngmenn .ibur hafa viljað. þó ætla eg ekki a'ð taka mer breyt-
fngaratkvæðl vi'ð þnð. því líklega gjiirir annar þessara þíngmanna
það ; en ef þeir ei gjöra það, þá fiski! eg mer það breytíngaratkvæði,
að »áætJunin skal sendast víðkomandí amtmanni, og úrskurðar hann,

hvort henni skuli breyta ",
Framsögumaður: þar sem hinn háttvirti 5. konúngkjörni þíng-

maður vildi taka fram um tómthúsmennina, þá álít eg þa'ð óþarft
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þar sem eingir tómthúsmenn eru; hann segir, að þeir geti komíð ; það
er reyndar satt, en það el' vonandi, að það verði ekki fyrst um sinn,
og þó þeir komi, þá ætti þeir að geta heyrt undir einhverja þá á-
kvörðun, sem gjöro er í 3. gr. Bæjarstjórninni her í Reykjavík hefir
þótt mikil óprýði að torfbæjunum her, og er vonandi, a~ byggíngar-
nefndin á Akureyri dragi af því þann lærdóm, að mæla ekki út mikið
af lóðum, til þess a~ tómthúsmenn geti byggt torfbæi á Akureyri. A'6
taka þá til, sem eru "útskrifaðir úr skólaf', flnner mér líka óþarft,
því flestir þeirra láta ekki þar víð lenda, heldur g.ínga þeir annað-
hvort á prestaskólann eða sigla. Víðvíkjandí 16. gr, um kosníng 2

manna Í byggíngarnefndina, þá se eg ekki, hvers vegna bæjarstjórnin
eigi má hafa umönnun fyrir því, eins og öðrum bæjarmál efnum, og

ab þeir verði kosnir Í byggínganefndina, sem bezt eru hæfir til þess.
Í 24. gr. er sjálfsagt, a'ð með orðunum: "fulltrúar og yfirvöld", er
líka meintur amtmaðurlnn ; því þó ekki þurfi að leggja áætlunina,
sem að eins nær yfir eitt rir, undir úrskurð hans, þá er það eðlilegt,

að hann hafi tillit með, að bæjarstjórnin leysi þau verk vel af hendi,
sem unnin eru á kostnað bæjarsjéðs, og sem "ara um mörg ár. Á-
æltunln her í Reykjavík er ekki lögú til sýnis, til þess aú bæjar-
menn breyti henni, því hún er samþykkt, á'Our en hún er fram lögð;
það er sá tilgángur einúngis með það, að bæjarmenn geti se~, hvort
þeim í áætluninni er ekki ætlað hærra bæjargjald, en þarf til þeirra
verka, sem á að gjöra á hverju ár].

Þórður Jónassen : Eg ætla að áskilja mer \'i~ 7. gr. frum-
varpsins það breytíngaratkvæðí her um bil í þá stefnu, að allir þeir
menn Ii Akureyri, sem eru orðnir 25 ára gamlir og sjálfs sín rá'6-
andi, sem hafa verið þar heimilis-fastir seinasta arlð, áúur en kosn-
ing fer fram, hafi kosníngarrett, þegar þeir að minnsta kosti gjalda
2 rd. í bæjargjöld. Eg skal síðar orða það greinilegar, og eins áskil
eg mer að gjöra breytfngaratkvæðl við 19. gr., víðvíkjandi niðurlagi
hennar, A'O smtmenn samþykki fyrirfram llætIunina yfir ársgjöldin,
en þar eú hinn 3. konúngkjörni þíngmaður hefir ,ískili!'! ser þegar
breytfngaratkvæði í sömu stefnu, sleppi eg því, ef til vill, eða via
komum okkur saman um að orða það,

Jón Petursson: Eg áskil mer breytíngaratkvæðí í þ,i átt, sem
eg gat um á~an.

Guðmundur Brandsson: Ef hinn hattvírtí 1. konúngkjörni
þingmaður fellur frá breytíngaratkvæðí sínu, eða ef það fellur á
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þínglnu, þá riskil eg mer þa~ varaatkvæðl, ao breytt verðl ,,400 rd. «

í 3. greinar 3. atríðl, og sett ,,300 rd."
Forseti: þar eð ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari undir-

búntngsumræðu lokið, og þó tíminn se alíðínn, þykir mer samt í!ljllr-
vort, ab 2 málum, af þeim sem ern á dagskránni, skuli þurfa ab fresta,
og vil eg því, í von 11m ab þingræðumar "erN stuttar, lMa enn þli
3. málíð um auglýsíngu á reikningum opinberra sjóða og stofn-
ana, koma til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.

Fmmsögumaður er hinn heíðraðl þíngmabur IÍr Norður-þing-
eyjarsýslu. Eg hefi láti~ prenta atkvæðaskrá í málinu, og vona eg,
a'ð allir þíngmenn hafi hana fyrir ser.

At kv re ð a s k r rí
í málinu, Un! auglýsíngu á reikninqum opinberra sjóða og stofnana.
1. Uppástúnga Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn:

Ab 1. uppástringuatriðið verði þannig orðað :

A~ stjórnin endurnýi þ.í skipun til embættismanna, þeirra
er hafa á hendi stjórn opinberra stofnana og sjéða, a~ aug-
lýsa lÍ prenti greinileg:l og nákvæma reilmínga sjóbanna og
stofnananna sem fyrst, eptir að rirsreíkníngar eru samdir.

2. Brcytíngaratkvæbí Aridjóts Ólafssonar:
Ab inn í 1. atriðl nefndaruppusningunnar - lÍ eptir orðin :

"og ab gjöra sfðan", -- verði bætt: "í næsta árs reikníngi,
ef auðið er".

3. Nefndin (1. upp.isulnguatrlði) með þessari breytingu (tölul. 2),
eða án hennar:
A'6 stjórnin gjöri embættismönnum þeim, el' hafa ;í hendi

stjórn opinberra stofnana og sjób það a~ lagaskyldu, að
auglýsa á prenti greinilcga og nákvæma reiknínga sjó~anna
og stofnananna sem fyrst, eptir a~ ár:3reilmíngar eru samd-
ir, og a~ gjöra sfðan grein fyrir breytíngum þeim, er gjörð-
ar kunna a~ verða á þeim, "ib endurskoðun og endilegan úr-
skurð þeirra í stjórnardeildinni íslenzku í Kaupmannahöfn.

4. Sama (2. npp.tstringnntríðí}.

A'b kostnaður sá, er þarf til auglýsínga þessara, gjaldist af
eigum sjálfra sjóbanna og stofnananna.

Framsögumaður (Sveinn Skúlason): Eg ætla mer ekki að tala
margt um upprístringumar á atkvæðaskr.innl. Fyrsta uppasnínga
þíngmanns Ísfírðíngu mismunar mest í því frá uppastiingu nefnd-

arinnar, a~ ordið "lagasl'ylda" er numið burtu, en eg verð að halda
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fast vi~ þa'ð, a'b þvi se· haldið. Mer sýni;;t líka, a\'! or'ði'b "endur-
nýja" í 1. uppástúngunni eigi mjög illa víð, þvi eg veit ekki til, að
það hafi á'bur verið skipað, a'b birta skyldi reikninga allra opinberra
sjó'ba, og fer þá ekki vel á því, a'b blðja um að endurnýja þá skip-
un, sem ekki hefir verið gjörð á'bur. Hvað víðvíkur breytíngaratkvæðí

þingmanns Borgfir'bínga undir 2. tölullb, þ:í get eg ekki heldur fallizt
II það, þar það er óvíst, hvort það getur skeð í næsta árs reikningi,

og vel getur komið fyrir, a'b það verði ao bfða í mörg ár, og er því
þessi breytíng ekki betri en uppástúnga nefndarinnar. Mer þykir það
líka of takmarkað, a'b gjöra skuli grein fyrir breytingum í reikn-
Ingum hið næsta ár, og þykir mer betri nefndarupp<istúngan, "a\'!
gjöra síðan grein fyrir o. s. frv, a, það er að skilja, þegar búi'b er
að endurskoða reikníngana.

Forseti: Eg vil leyfa mer að skýra þínginu fd því, a'b hinn 6.
konúngkjörni þingma'bur hefir-tj,í'b mer, a'b hann væri kallaður lít á
skip tiI sj úkra, og a'b hann því er geinginn af fundi.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eins og þíngmenn muna,
var það meir af þeirri ástæ'bu a'b eg tók mer þetta breytíngnrat-
kvæði, a'b mer Iíka'bi ekki, hvemig uppdeninga nefndarinnar var
orðuð, heldur en af þvi, a'b mer lfknðí Mn ekld að efninu til; þa\'!

er ímyndun, sem lÍ eingu er bygg'b, að i orðinn "lagaskylda" liggi
meira afl, en í því, ao stjémin skipi; það er þý'bíngarlaust, því þíng-
io vill ei biðja koming um neitt lagaboð, heldur um skipun elmingís,
Vi'bYíkjandi breytfngaratkvæðí þíngmanns Borgfírðínga undir 2. tölu-

llð, þá finnst mer það vera alveg þý'bíngarlaust, ef uppástringu
nefndarinnar undir 3. töluli'b stendur, því breytingin vi'b endurskoð-
unina verour a'b koma fram í reilmíngnum, ef reikníngar ern n:í-
kvæmir og greinilegir. Víbvíkjand! ort lnn að ))endurnýja" þá þarf

það ekki a'b valda misskilningi, þó reyndar kann ske eingin almenn
skipun hafi komlð um a\') auglýsa alla reikninga, úr því þó þessi
skipun hefir korníð fni stjórninni í elnstökum tilfellum.

H. G. Thordersen : Eg ætla að eins að tala fá orð í þ,í .itt.
sem (ramsögumaður fór áðan, og geta þess, að eg þekki ei neina
skipun til min frá stjórninni um það, ab auglýsa reikninga opinberra
sió~a, nema Minister-brM frá 6. júní 1855, um a~ anglýsa reikn-
inga prentsmiðjunnar, og er það ekkí nein bein sklpnn, og eins og
þingmenn, vita er eg ekki einn um þessa reíknínga; þeir eru reyndar
ekki enn þá prentaðir, eu eru þó sendir á hverju ári til Kaupmanna-
hafnar og rannsakaðir þar mjög nákvæmlega. þa'b er líka teklð
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fram í þessu JIinister-brefi, að reikningarnir ekki skuli prentast fyrri,

en "Revisionú og .Decision" reiknínganna er um garð geingin, eg finnst
mer það undarlegt, að fara fram á það, a'ð þeir skuli prentast áður.
Eg hefi ekkert á móti því, að reikníngarnir se pr entaðír, þegar "revi-
sionin" og "deeisíoninú er komin í kríng, og þeir eru endurskoðaðir og
;Hitnir rðttlr, OrNð "að endurnyjaÚ þykir mer ekki eiga vel við, því
til mín hefir a'ð minnsta kosti eingin skipun um auglýsingu opinberra
reikninga komið, nema þessi eina um prentsmtðjurelkníngana, og

el' það eingin skörp skipun; en hvað sem um það er, þá el' eingin
önnur skipun til mín komin; en mer sýniot menn ekki geti bebið
UIlI að endurnýja aðra skipun, en þessa, um auglýsínga prentsmiðju-
reíknínganna,

Forseti: Eim og eg gat um við byrjun fundarins, er þíng-
maður Borgfirðínga nú kominn Ii þíng og til sætis síns,

Jón Pttursson : Eg ætla að eins a'15spyrja forseta að því, hvort
hann ;ílíti, að uppástúnga þíngmanns Ísflrðínga undir 1. tölulið útiloki

síðar! hluta uppásuinga nefndarinnar undir 3. tölulið, er byrjar með

orðunum "og að gjöra grein fyrir breytíngum þeim" o. s. frv. til enda
greinarinnar, þvf eg hafð í ætlað mer að gjöra breytíngaratkvæbí via 3.

grein svona, að eptir orðin "eptir a'ð árerelkníngar eru samdir" kæmi:
"þó ekki se fallinn endilegur úrskurður í þeim", en eg sleppti því, af
því mer heyrðist á þingmanni Ísfirðínga, að hann ætlaði a'ð bera
upp breytfngaratkvæði sitt í þá ntt, að síðari hluti upp.ístringunnar
undir 3. tölulið felli burt; ef forseti álítur, að seinni hluti uppástringu
nefndarinnar, þr;ítt fyrir atkvæði þíngmanns, Isflrðínga geti haldið ser,
getur það haft .ihrif á það, hvernig eg greiði atkvæði,

Forseti: Ef þingmenn ekki hafa 1Í móti þVÍ, að uppásninga
nefndarinnar undir 3. tölulið komi til atkvæða í tvennu lagi, þá sýn-
ist mer það ekki geta raskað melníngunnl, þó síðar! hluta 3. töluliðs
se bætt aptanvíð 1. tölulið, ef han nskyldi verða samþykktur.

Petur ~tursson: það á ei skylt víð uppástungu þíngmanns
Ísfírðínga ; einúngis mætti gefa atkvæði um 3. tölulið í tvennu lagi.

Framsögumaðut': Hinn 2. konúngkjörní Þíngmaour hefir tekið

það ljóst fram, að orOið "að endurnýja" eigi her eingan veginn við;
þvf menn geta hvorki beðið nm, að endurnýja almennar skipanir,
sem ei hafa áður komið, og ekki heldur hina sérstöku skipun um
prentsmiðjuna, því her er beðið 111ll annað, en skipað er þáí ráð-
gjafabrefinu, því það skipnr að auglýsa reikníngana, eptir að þeir eru
endurskoðaðir og úrskurbaðír, en her er beðið um það, áður en þeim
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er ráN~ til lykta. Eg vll ekki halda fast vi~ "Iaga« á undan "skyldu«,
og mætti, ef þíngsköp leyfa það, bera greinina svo upp, að því verði
sleppt, því eg vil ekki gjöra neitt kappsmál nr svo litlu, þó að eg
ætli, að það megi vel standa.

Konúngsrulltrúi: Eg vil rá~a þínginu til, að taka breytíngar-
atkvæði þíngmanns Ísfirðinga, því það er laglegast orðað, og bíður
þó um allt það, sem þínglð eiginlega vill. Eg skil ekki að orðíð
"endurnýja ft þurfi að vera til neinnar fyrlrstöðu ; því þó stjórnin
hafi ekki gefið út neina almenna skipun, um auglysíngu relknínganna,
hefir hún þó í einstaklegu tilfelli skýrlega lýst því, In'er vilji hennar
væri í þessu efni. UppástúnguatriN nefndarinnar í t1i1I1Ii~3. ræð
eg til a~ fella, því þa~ er hvorki laglega ne nákvæmlega orðað, og
fer þar að auki fram á það, sem bæði getur aukið kostnao,og þar
hjá er gagnslaust, nefnilega, ab gjöra grein fyrir endurskoðun og Þ\'Í

sem þar af lelðlr.
Framsögumaður : t)a~ er reyndar éheppllegt, ef uppásttínga

nefndarinnar skyldi vera svo óheppilega orðuð og smásmugleg, eins og
konúngsfulltrúa fannst hún vera, en eg get ekki se~, að hún se
sm.ísmugleg, þó beðið se um, a~ birta breytingar þær, sem kunna
að verða lí reikníngunum, og eru þao eingar vífilelngjur, þó menn
bioji um það, að hin síðustu rirslit rcíknínganna komi ljóst fram.
Eg get ekki, heldur en áour, fallizt á orðið ,)ao endurnýja", því her
er farlð fram lí annað form en aður,

H. Kl'. Friðriksson: Eg ætla að fallast lÍ uppastiingun.i undir
1. tölulið; en ef þínglð skyldi fallast á uppástúngu nefndarinnar undir
3. tölulio, þá vil eg spyrja forseta, hvort ekki megi samt skipta
greininni. Breytíngaratkvæbí þíngmanns Borgfírðínga ætla eg ekki
að gefa atkvæði mitt.

Arnljótur Ólafsson: Eg ætla mer ekki að verja víðaukaatkvæði
mitt leingi. Uppástúngan undir t.öluli~ 1. verður, þótt hún komist
að vegna orðgallans "endurnýift, eingu mýkri en uppástringa nefnd-
arinnar undir 3. tölulið, því nefndin ætlast til, ao stjórnin gjöri em-
bættismönnunum að skyldu, að auglýsa reiknínga opinberra sjóoa. En
eg fæ ekki seo neinn mun á því, að stjórnin skipi embættlsmanní,
eður hún gjöri honum eitthvað að skyldu; því embættismenn eru þó
skyldir að hlý~a skipunum stjórnarinnar; að minnsta kosti finnst mer
orðið að "skipa ft eingu mýkra, svo að eingin þörf er lí, a~ aðhyllast
1. uppasnínguna vegna mýkindanna. Menn hafa fundið það ao síð-
ari hluta upp:ístúngu nefndarinnar, a~ hún se smasmugleg ; en sann-
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færður er eg um, að endurskoðunarskrifstofan álítur hann ekki smá-
smuglegan, heldur mun hún (illu fremur gleðjast af því, a~ hún get-
ur se~ af honum, ao nefndin ber tilhlý~ilega vírðíngu fyrir henni

og vill taka athugasemdir hennar til greina; vona eg hinn háthirti
konúngsfulltrúi kunni vel al) meta þenna géða tilgáng nefndarinn-
ar. Ef breytfngaratkvæði mitt nær fram að g.ínga, þ.i er embættis-
mönnum gjört það létt, að taka eigi athugasemdirnar :;'0 nákvæm-
lega upp Í reikníngínn, að allar abílnníngar sjaist, því það kynni em-

bættismönnum að þykja hart aðgaungu ; virðis] mer því, að málið
se bæöí al) hálfu reikníngsstofunnar og ao hálfu embættismannanna vel

og nærgæmlslega af hendi leyst, og hefir nefndin her eins og synt á
milli skers og bárn, og reynt ab gjöra öllum hlutabelgendum til geðs,
og má þVÍ með sanni segja, a~ nefndin hafi Iitíð allt í kríngum sig.

Petur Petursson: Eg ætla ei að gjöra uppasniugu nefndarinn-
ar ao neinu kappsmáli, og get eg þess al) eins, að mer þykir nefnd-
nruppastrlngan ekki éhæverskulega orðuö ; hún biður um, að skipun
giingi til embættismanna um a~ auglýsa reiknínga opinberra sjó~a, og
sýnist þetta vera betra, en ab biðja um, ao endurnýja. þvílíka skipun, þar
þa~ gefur í skyn, að einhverri fyrri skipun ekki hafi verið hlýtt, og vírðíst
mer betra, að biðja um, ao gjöra það a~ skyldu, sem ekki hefir verið
skylda á~ur; en það er ósagt, að það hafi á'ður verið skylda embættismanna
yfir höfuð, a~ láta prenta alla reiknínga, og eiga menn því ekki að biðja
UlU a'ð þei!' fái neina ofanígjöf. Mer virðist því uppastúnganefndarlnnar
vera mildari en uppastunga þingmanns Ísflrðínga,

Konúngsfulltl'úi: Eg hefi hvorki talao Ulll hörku, eins og einn
heiðrabur þínguiaður nefndi, eður í minnsta máta sett mig í móti
málefninu sjálfu; en eg hefi mælt með breytíngaratkvæðínu nr. 1,
og móti nefndaruppdsnlngunnl nr. 3, af þvi eg éskabí, a~ það, sem
frá þínginu kæmi, ætío væri sem laglegast og skipulegast orðað,

Vilhjálmur Finsen: þao e,r þó abgætandl, a~ ef nefndin vill
sýna íslenzku stjórnardeildinni þes:la uriklu virðíngu, þá missa menn
ú hinn bóginn skýrslur um nokkra sjóN, nefnilega þá, sem ekki eru
sendir stjórnardeildinni til að skoðast og úrskurðast þar; þetta Ii ser stað
t. a. m. UIlI relkníngana fyrir ddmsmalaejéðuum, sem eru úrskurðaðir
af stlptamtmnnnlnmu, og mun s.í sjóour þó, ef til víll, vera meðal
þeirra, sem menn kynni að "ilja hafa skýrslur um. þetta atríðí
virðíst því einnig að tala lÍ móti því, .ab víð hafa seinni part uppá-
stringunnar.

Stefán Jónsson: Eg felli mig vel "ia nefndarinnar uppástúngu.
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Menn hafa mlklð talað um þetta orð "laga(', og furða eg mig á því,
að menn skuli amast svo mji)g víð því her, þar sem mönnum þótti
það svo eðlilegt og rétt, þegar talað "ar um útboðið á dögunum;
eg er reyndar ekkert á móti því, ab sleppa því her; en þurfi þess
ekki hth, þá þurfti þess ekki þar. Mer sýnist líka þjöðln eiga eðli-
lega heimtíng á þVÍ, að fá að sjá þessa opinberu reiknínga, og gæti
það, ef til vill, verið til þess góðs meðal annars, a~ ekki væri gefið

út eitthvert fánýtt rit, sem er verra en ekkert, eins og nú er gefið
út á kostnað prentsmlbjusjébslns.

Ásgeir Einarsson: Eg gat ei skilið konúngsfulltrú(l, er hann
var ab tala um endurskoðun og endilegan úrskurð reiknínganna.
Nefndin heit a~ það gæti ekki mísskílizt, a~ reikníngarnir ætti að

endurskoðast, á'bur en þeir væri prentaðir, en ef það skyldi dragast
a~ endurskoða reikníngana, svo að þeir geti ekki kornið út
næsta ár, þá bætir breytínguratkvæðið undir 2. töluli~ úr því, Mer

hefir annars þótt það undarlegt, ab einginn skuli hafa talað U111 uppá-
stungu nefndarinnar undir 4. tölnlíð, um það að sjóOirnir og stofn-

unimar skuli sjálfar kosta prentun reilmínganna, og getur þó má ske
þurft lög um það, að leggja þetta gjald ii ýmsa -sjóOi, eins og 1. a.
lll. jafnaðarsjéðlnn, sem þingmenn ekki vilja að lagt se neitt gjald
á lín lagabooa; væri þ,-í betra av hafa Ulll það lagaboð, þar það
tekur af allan vafa, og þarf ekki a~ liggja í þvf nein tortryggni víð
embættismenn ina, a~ biðja um þetta lagaboð, heldur væri það mjög
notalegt fyrir þá, með því einginn gæti þá haft neinn undanslritt, ef
það væri bein lagaskylda fyrir alla jafnt.

Indriði Gíslason: Eg ætla að eins a~ gjöra grein fyrir atkvæði
mínu og vil eg þá geta þess, a~ eg gef breytíngaratkvæðí þíngmanns
Borgflrðínga og uppástúngu nefndarinnar óbreyttri atkvæði mitt, og
vildi eg helzt, að breytíngaratkvæðíð kæmist inn í hana. Eg get mí

ekki haft neina óbeit á þessu orði : "lagaskyldtt(', og heldur ekki á
lagaskyldunni sjálfri.

Forseti: þar ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari ályktar-
umræðu lokið, og skal eg þá biðja hina heiðruðu þíng-
menn u~ gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskranni, og mun eg
undir atkvæðagreíðslunní skipta 3. tölulið, og láta greiða atkvæbí um
2. töluli~, eptir að greidd hafa verið atkvæbí um fyrsta part nefnd-
arupp.ístdngunnar, því hann ;í a~ koma þar á eptir, og 8\'0 loks-
ins um síðarí kaflann að orðunum: })í stjórnardeildinni íslenzku í
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Kaupmannahöfn", og skal eg, eptir ósk þíngmanna, láta þau koma
til atkvæða ser í lagi.

Var síðan geingíð til atkvæða og féllu atkvæði þannig, að
Tölul. 1. Uppástúnga Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn nl'

felld með 15 atkv. gegn 6.
2. Nefndin (1. uppastringuatriði):

a, ,)laga" samþykkt að skuli haldast, mel'> II atkv. gegn 7.
b, Að stjórnin gjöri embættismönnum þeim, er hafa á

hendi stjórn opinberra stofnana og sjóða það að
lagaskyldu, að auglýsa á prenti greinilega og ná-
kvæma reiknínga sjóðanna og stofnananna sem fyrst,
eptir að ársreikníngar eru samdir) - samþykkt mel'>
21 atkv.

3. Breytíngaratkvæðí Arnljóts Ólafssonar, samþykkt með
17 atkv. gegn 4.

4. Nefndin (1. uppástúnguatriM):
e, Síðari hluti 3. tölul., með 2. tölulið innskotnum, þannig:

og að gjöra síðan, í næsta árs reikníngi, ef auðið er,
grein fyrir breytíngum þeim) er gjörðar kunna að
verða á þeim við endurskoðun og endilegan úrskurð
þeirra, - samþykkt með 18 atkv. gegn 2.

d, Orðin: í stjórnardeildinni íslenzku í Kaupmanna-
höfn, -- felld með 14 atkv. gegn 1.

5. Sama: - (2. uppésninguatriðl), - samþykkt með 23 atkv,
gegn 1.

Var það swan samþykkt meo 22 atkvæðum, að senda skyldi til
konúngs bænarskrá um þetta mál, samkvæmt þeirri atkvæðagreiðslu,
er mí var fallin.

Forseti: Nú er orðið mjög álíðlð, svo að eg se ekki fært, að
taka fyrir þett~ eina mál, sem eptir er, og þarf mönnum ekki að
bregða við það, því það er farið að verða a~ venju, að eitt mál
verði eptir á dagskránni. Ákve~ eg svo fund á morgun, hinn 30.
jtílf, kl. ll.

Fundi slitið.
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30. júlí - tuttugasti fundur.
Allir á fundi. Þíngbók frá síðasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá fyrst til ályktarum-

ræðu: málið um betri afnot kristfjárjarða. Framsögumaður er
hinn heíðrabl þingmaður úr Norður-Múlasýslu. Atkvæðaskrá í málinu
er prentuð, og eg vona, a~ allir þíngmenn hafi hana víð hendina.

At k v æ ð a s k r a
í málinu um betri afnot kristfjárjarða.

1. Nefndin:
A~ þær her að framan nefndu kristfjárjarMr, nr. 1-8 (sjá
sjálft nefndaralitlð) skuli víð leígulíbaskiptí byggjast eins og
aðrar jarðir, fyrir ákveðið gjald, er gángi í hlutaðeigandi
sveitarsjóði; en ómagahaldib, sem á þeim hefir hvílt se með
öllu af tekið, þó svo, að presturinn, sem er í Hdlmabrauðí
þegar breytíngin skebur , megi taka aígjaldíð af Sömaetöð-
um, móti því ab ala ómaga svo þúngan, sem landskuldinni
svarar ; og að ekkjan, sem þá verða kynni í Valþjdíseaðar-
brauði, eða presturinn, sem þá er þar, missi ekki rett þann,
sem þeim er gefinn í komingsbréfl 21. febr. 1766.

2. Sama:
A~ umsjón og býggíngarrá~ þeirra nefndu kristfjárjarða skuli
felast hlutaðeigandl sveitarstjórum, undir yfirumsjón sýslu-
manns og amtmanns.

3. Varaatkvæbi Arnljóts 6lafssonar:
Ab málinu verði vísað til hlutalleiganda yfirvalds, þ. e.
biskupsíns.

Framsögumaður (Halldór Jónsson): Eg gat þess vi?! undir-
búníngsumræðu máls þessa, og eins "ið Inngangsurnræðuna, að ýms-
ar breytíngar vlbvíkjandí afnotum krlstfj.irjarðanna væri þegar farn-
ar að smeygja ser inn, eptir því, sem tímar hefði breyzt og sann-
girni mælt með; eg minntist í þessu skyni á festuna, á komingsbréf
21. febr. 1766, og a~ émagahaldlð væri þegar af teki~ á Kolaholts-
partinum. Eg man enn eitt dæmi úr Norður-Mélaprörastsdæmí, það,
að farlð er að byggja hjáleiguna frll Kéreksstöðum ser á parti, án
þess a~ mínnka leigumálann á heimajörðlnní ; og svo skal eg einnig
leyfa mer, að lesa part úr máldaganum fyrir Keldugnúpi; hann hljöð-
ar þannig: " .... par skal verra kuengilldur omq,gi auallt sa
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[er kunne at fara] j fott sin ok ur. halfmork vadmala skal reidazt
j [ldrkiubæ skirdag eda] Peturs Messo, ok eaup at presti um
fram. þar skal 07. gefa kallmanz uord iola dag en fyrsta ok paska
dag ok huitdrottinsdag ok nyt fiar þess allz er þar fylgir skal
gefa Peturs Messo att morgin mali lamb skal marka or steek huort
uor ok skal petur abyrgjaz ok gefa um haust er aptur kemmur.
þar skal ala alla þurfa men ok pa er fara skylda er enda".

petta er nú s,í eini nuildagi, sem menn nú víta af fyrir krist-

fj;írjörounlllll, og vona eg allir sjái, hvað stérkostlega breytíngu á-
sigkomulag tímanna hefir með ser fært, og a'ð tilgángi gjafaraIls se
ekki fullnægt, þar sem allar kvaðírnar, sem líklega voru meira verð-
ar en Íllllagahaldi'ð, ern fallnar burt. Lík breytíng getur maður nú

nnyndað ser ao einnig kunni nú vera orðin á hinum öðrum krist-
fj;írjörðum. Breyríngaratkvæöi þíngmannsins fyrir Norbur-þfngeyjar-
sýslu abhylllst nefndin, því þab var samkvæmt meining hennar, þó
það væri ekki með berum orðum tekið fram, a'ð hjáleigan fylgdi
Sémastöðum. Breytíngaratkvæðl þíngmanns Borgfirbínga, sem ein-

riugls víbvíkur því, hvort þíngi'ð eigi ao snúa ser í þessu efni, verð-
nr þfngið sjálft með atkvæðagreiðslunni ao dæma um. Einúngls
vero eg a'ð taka það fra III , að seinustu úrslit nuilslns heyra þó und-
ir konúnglnn, og þó honum nú verbi send bænarskra, gæti stjórnin
eins leitað álits biskupsins, áður en hún legði rnalíb fyrir komingtnn,
ef nauðsyn þætti til bera; eírningis "ero eg a'ð vera fastur á því,
að þetta serstaklega atriði þurfi ekki, og eigi ekki ab bfða eptir
rannsóknum UI1l aðrar f;ítækraeignir, þar sem allt öðruvísi 1i stendur.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg vil geta þe:;:;, viðvíkjandí

varaatkvæðinu undir tiiluli'ð 3., að eg skil það svo, sem þa'0 geti
ekki komið til greina, nema nefndar.ilitið falli.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til mals, þ;i álít eg ályktar-
umræðu þessa mals lokið, og vil eg því biðja þingmenn að gánga
til atkvæða samkvæmt atkvæðaskrunni.

Síðan var geíngið til atkvæða og fell atkvæðagreiðslan á þenna

hátt:
1. Uppástringa nefndarinnar undir tölulið 1. -- samþykkt með 15

atkv. gegn 4.
2. Uppástúnga nefndarinnar undir tölulið 2. samþykkt með 18

atkv. gegn 4.
3. Var leitað atkvæða um það, hvort rita skyldi bænarskrá til kon-
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rings eptir þessari atkvæðagreiðslu, og var þa~ samþykkt með
15 atkv. gegn 5.

4. Þannig "ar varaatkvæðið undir tölulið 3. falli~ af sjálfu ser.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til ályktar-

umræðu málið um stofnun lagaskóla á Íslandi. Framsögumaður
er hinn heíöraðl þíngmaður úr Reykjavík. Atkvæðaskrá í málinu
er prentuð, og eg vona, að allir þingmenn hafi hana við hendina.

At k v æ ð a s k r a ,
Í málinu UIll stofnun lagaskóla á Íslandi.

1. ll. K1'. Friðriksson:
A~ inn Í 1. uppastúngu nefndaralltsine verði bætt, - eptir
orðin: "í heimspekilegri lögfræbí", - "og í rómverskum
retti('.

2. Nefndin (1. uppástúnguatriN):
A~ sem allrafyrst verði stofnaður kennsluskóli í Reykjavík
handa lögfræMngaefnum, er aður hafi lokið burtfararprófi
"ib lærðan skóla, og taki þeir próf í Iorspjallsvfsíndum, á~-
ur en þeir taka embættispróf víð skóla þenna, og að Í skóla
þessum verðí veitt kennsla Í heimspekilegri lögfræði og ÍS-

lenzkum lögum og retti.
3. Sama (2. uppáeninguutríði):

A~ lögfræðíngar þeir, sem tæki embættispróf í skóla þessum
mætti öðlast rett til lögfræbíngacmbætta her lÍ landi, þó með
þeim nákvæmari ákvörðunum, er þurfa þykir.

4. Viðaukaatkvæðl Olafs Jónssonar:
Að efnilegum piltum, þó þeir ekki ætli að verða embættis-
menn, og hafi því ekki tekið burtfararpróf "ið lærðari skóla,
veitist einnig aðgangur að skóla þessum, og að svo verði
seð um, að þeir geti Ieingið þar 5,'0 mikla þekkfngu á rett-
argángsmátanum, og í Islenskum lögum, sem nauðsynlegt
er til þess, að þeir geti fært mál í héraði,

5. Nefndin (fyrri kafli af 3. uppastunguatriðl):
Að kostnaðurinn til lögfræbíngaskdla þessa mætti verða
greiddur úr rfkíssjöðnum,

6. Breytíngaratkvæbí Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum:
A~ síðari kafla 3. uppástúnguatriMsins: "en fáist það ekki
gæti greitt kostnaðinn" - verði þannig breytt:

þánga~ til fjárhagur Í$lands er aðskilinn frá fjárhag Dan-
merkur.
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7. Nefndin (síðari kafli af 3. uppastúnguatrlði):
En fáist það ekki, að hann þó fyrst um sinn mætti verða
greiddur úr rfkíssjóðnum, en á sínum tíma verði lagt frum-

varp fyrir alþíngi um það, hvernig landið sjálft gæti greitt
kostnaðinn,

8. Viðaukaatkvæði Ásgeirs Einarssonar:
A~ aptan við sfðarí kafla 3. uppaetúnguatríðís nefndarinnar
(tölulið 7.) verði bætt:

En þó ekki fyr en þfngið hefir Ieínglð löggjafar- og skatta-
frelsisvald, og hreinir reikníngar eru gjörðir yfir fjárhag
milli Íslands og Danmerkur ..

9. Nefndin (4. uppéstringuatrlll):
Ao jafnframt stofnun skóla þessa verði 15. grein í til sk.
26. d. janúarm. 1821 úr lögum numin, a'ð svo míklu leyti

hún kveður svo á, að hinir "dönsku júrlstar ", sem svo eru
kallaðir, geti orbíð embættismenn á Íslandi, svo að sýslu-
mannaembættin her á la'lldi eptir það eigi verði veitt nein-

UI1I þeim, sem les að eins dönsk lög.
10. Hvort rita skuli konúngi bænarskrá (samkvæmt þessari atkvæða-

greiðslu),
Framsögumaður (ll. Kr. Friðriksson): þetta mál var mí vand-

lega rætt vio undirbúníngsumræðuna, og lýstu flestar ræður þíng-
manna því, að þeir væri meðmæltir nefndarálitinu. Eg skal nú vera

Iáorbur um breytingar- og viðaukaatkvæði þau, er fram komið hara
við nefndarálltlð. Um breytíngaratkvæðl mitt undir töluli~ 1. er

það að segja, að mer fannst rétt, a~ bæta við "rómverskum rétti",
því að hann er eins og undirstaða annara laga, en meðfram bætti
eg honum víð, svo að menn hætti ao koma með þá mótbáru móti
skólanum, :10 her þyrfti kennslan a'ð vera ófullkomnari, en hún er
við háskólann í Kaupmannahöfn í hinum almenna hluta lögfræðínn-
ar. Með víðaukaatkvæðínu undir tölulið 4. get eg ekki verið ; skól-
inn á að vera ætlaour embættismannaefnum ; en ef á að fara að
binda kennsluna við þarfir og hæfilegleika óskólageinginna manna,
þá verour kennslan of rígbundin; því af þeirri kennslu, sem ætluð
væri þeim, er komast vildi til embætta á eptir, gæti ólærðir menn
ekki haft fullt gagn að öllu leyti; að öðru leyti sýnist mer nægur
tími að tala um þetta, eða fara því á flot, þegar skólinn er stofnað-
ur. Um breytíngaratkvæðið undir tölulið 6. skal eg geta þess, að
mer sýnist ekki eiga víð, ao binda gjöldin til skólans úr rfktssjóðn-
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um "i~ þann aðskilnað, sem þetta breytíngaratkvæði fer fram á; ei
ríkissjóburinn "ill taka upp á sig kostnaðlnn ab fullu og öllu, þá
held' eg ab bezt se, ab láta ser þab lynda, og eg se einga ástæðu
til, ab láta ser það ekki lynda. Vi~yíkjandi víðaukaatkvæðinu undir
tölulið 8., þá sýni8t "mér þess þurfa ekki við, því ab frumvarpið yrði
ekki lagt fyrir alþíng, fyr en það, sem víðaukaatkvæðið fer fram á,
er felngíð. Og ætla eg svo að l;íta stabar nema við þetta a'ð sinni.

Magnús Andræson : Eg ætla ekki al) draga athugnsemdlr mín-.
ar vib þessa atkvæðaskrá. Eg hefi áður láti~ þab Í ljósi, al) eg hefi
verið meðmæltur þessu rnrilí, og híð sama er eg enn. Framsögu-
maður let það í ljósi, að hann væri mótfallinn víbaukaatkvæðínu
undir tdlulið 4.; en eg verð nú al) vera lí öðru málí, því að bæðí
er eg þeirrar meiníngar, og það hefir komið fram á þínginu, al)
menn hafa láti~ kvíða í ljósi fyrir því, að ekki mundi, ef til vill,
nógu margir sækja skólann; fyrir þessu þyrfti menn varla að ótt-
ast, ef efnilegir piltar, þótt ekki skólageingnir, mætti gringa á laga-
skólann, til þess al) afla ser þeirrar þekkíngar á rettarg;íngsmátan-
um og Í íslenekum lögum, sem nauðsynleg væri, til þess al) geta
fært mril Í hðraðl. Af þessum ;lstæl)um verð eg að halla mer al)
víðaukaatkvæðinu undir tölulH> 4.

Jón Hjaltalín : Eitt atriði láðist mer eptir að taka fram við
undírbúníngsumræðuna, en þa~ er þó vert að taka það fram i bæn-

arskranni til kenrings. Eg hefi heyrt og lesið það í "Fædrelandet",
al) ver Íslendíngar værum al) biðja um það, sem svo mikinn kostn-

al) leiddi af; þessu hefi eg mí ætlað mðr að svara í einhverju er-
lendis blaði, og eg held það se hægt al) gjöra það ; það er ekki
kostnabarmeíra, sem ver blðjum her um, heldur hefir það minni
kostnað í för með ser, bæbí fyrir dönsku stjórnina sjálfa, og einnig
fyrir oss. Í álitsskjalinu er gjört rái'! fyrir, ao kostnaðurinn, er
leiðir af skólanum, verði her um bil 2500 rd., og er eg sannfærour nm,
al) kennslan í gubfræðí, lögum og læknisfræðl verour ekki nærri eins
dýr, ef hún er innlend, eins og ef hún er útlend; fyrst nú svo er, að
ekki er gjört rál) fyrir miklum kostnabí af innlendri kennslu í lög-
um, og þess al) minni hyggjn ekki þarf, þá veit eg ekki, hval) ætti
a~ standa í vegi. þao er nú kostað 6 - 8000 rd. upp á stúdenta í
Höfn, og þeir hafa opt orðið ab hætta, áour en þeir hafa lokið
ser af; það er þVÍ her i bezta tilgángi al) eyða mildum peningum
til 6nýtis. Eg tók upphæðina eptir áætlun hins 1. konúngkjörna
þingmanns; hann sagði, ab það væri her um bil 20 stúdentar íHöfn,
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sem læsi lög ; hver þeirra hefir 3 til 400 rd. í 4 ár, og Yer~a það
6 til 8000 rd. um áril'l; það er því ekki örðugt al'l sanna, al'l þetta
er dýrara fyrir stjórnina, en ef hún vildi stofna lagaskóla her :i landi;
þal'l yrði miklu ódýrara; þetta vildi eg, al'l tekið væri fram í bæn-
arskránni til kenrings.

Eramsiiqumaður : Eg vlldi leyfa mer, ab leil'lretta misskilning
þingmannsins IÍr Árnessýslu. Í öðrum löndum eru margir fyrirlestr-
ar opinberir (public), al'l minnsta kosti er það svo i Kaupmannahöfn;
á þá getur hver heyrt sem "ill; hann getur gjört það einn daginn,'
annan daginn látið þab ógjört, og heyrt þá alla til enda, ef hann
8YO vill, og þarf ekkert a'b borga fyrir slíka fyrirlestra. Fyrir aðra
fyrirlestra er borgað hvert hálft :ír, og flÍ menn þá aðgaungu und-
ir eins og borgað er, og geti menn eigi borgað, verða þeir al'l koma
með fát.ækraattesti, og korni þeir með þal'l, þ:í C.í þeir og aðgaungu.
þribju fyrlrlestrarnir eru það, sem þarf all borga. Eg veit ekki
betur, en al'l hver megi heyra fyrirlestra á prestaskólanum sem vill;
all minnsta kosti þarf eigi annað, en að sá, sem fyrirlestrana "ill
heyra, fari til forstöðumannsins, og láti hann "ita, al'l hann vilji
Jllýl'la á fyrirlestrana, og eins verbur um lagasólann, ef hann kemst
á, og er því vlðaukaatkvæðlð undir tölul. 4. óþarft.

Ólafur Jón.~son: Eg ætla mí ekki að tala l.ingt fyrir viðauka-
atkvæði því, sem eg tók mer í þessu máli. Eg vil eimíngis geta
þess, all mer er það kunnugt, að það eru fleiri en eg einn, sem hafa
verlð í efa um, hvort lagaskóli gæti staðist her, ef hann væri ætl-
aður elnringis handa þeim, sem ætla ser að verða embættismenn ;
eg held líka, að það se rétt gjiirt, að hugsa um þetta fyrir fram;
því þegar menn að gæta, hvað lögfræðínga embættin ern f:i her :i
landi, þá sjá allir. al'l það er fljótgjört al'l fylla þau. Eg heit mí að
það gæti skeð, að konungur einnig. mundi hafa tillit til þessa, og
það mlÍ ske verða því til fyrirstöðu að "il'l feingjum bænheyrslu, þvt
lÍ nil'lnrlag~atril'lunum í nefndarnlítínu er ekki að sjá, að annar til-
gángnr se með stofnun skólans, heldur en eínringls s:í, að þeir, sem
ætla ser al'l verða her embættismenn, og Því hafa tekið burtfarar-
próf við lærða skólann, geti her í landi feingið þ:i menntun, sem þeir
þurfa til að geta orðíð dnglegir embættismenn. Eg hélt þVÍ, all það
gæti orðið til gól'ls fyrir málefnið, og að við yrðum því vissar! a~
fá bænheyrslu, ef konúngur sæi, að þetta væri ekki an einasti til-
gángnr með skólastofnnnínní, heldur jafnframt sá, að útbrei'ba mennt-

un mn landið til fleiri en embættismannanna einganngu. Hinn hatt-
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virti framsögumaður Iærðl það til móti vlðaukaatkvæðí mfnu, að ef
það kæmist ao, þá gæti það oroio meðal til þess, að kennslan yrM
ekki eins vel löguð og hún þyrfti að vera handa þeim, sem ætla
ser ao verða embættismenn; en þessi hans mótbára er mer ný
hvöt, til þess að halda fast víb víðaukaatkvæði mitti því í þessari
hans mótbáru liggur einmitt þab, ao hann búist víð að þeir piltar,
sem ekki hafa geingið á lærða skólann, geti ekki haft gagn af
kennslunni, nema blín se löguð eptir þörfum þeirra, og þvf vil eg
að þetta se strax tekið til greina, þegar farib yrði að tala um fyrir-
komlag skólans. t>ao hafa sumir haldið, ao skólinn mundi verða fjiil-
sóttur af þeim, sem hefði tekið burtfararpróf við lærða skólann, en
eg get þó varla ætlað, ao þeir yrOi margir, sem vildi vinna það til,
að afljúka ser fyrst vlð lærða skólann og g;ínga svo á lagaskólann,
ef þeir sæi það fyrir, 010 þeir mundi aldrei geta felngið. ernbætti.

Framsögumaður : Kennslan verður ao lagast eptir þörfum
þeirra, sem ætla ao taka embættispróf en þno mri eigi binda hana
"io þarfir hinna, sem kann ao verða gefinn kostur á ao hlusta á
fyrirlestrana i en hitt vero eg að telja sjálfsagt, að kennendnrnir lagi
fyrirlestra sfna, svo mikið sem er unnt, eptir því, sem hinir ólærðn
geta í móti tekið, án þess þó ao hinir missi nokkurs í.

H. G. Thordersen : Eg se ekki betur, en ao b.íðum komi sam-
an, nefndinni og þfngmannlnum IÍr Húnavatnssýslu. Þegar á ao kenna
lögfræði, þlí verður.tllsðgnln ao vera svo þjóðleg sem mögulegt; eg
fyrir mitt leyti held, no það gæti sameinazt hvorttveggjn, 010 kennsl-
an væri vísindaleg, og lyti þó ei ao sfður ao því, al'! undirbúa menn,
sem væri skólageingir undir embætti, sem er nú höfuðatriðið ; þetta
held eg gæti sameinazt vil> það, 110 aðrir en þeir, sem vildi taka
embættis-examen, gæti feínglð ao hlý'í)a ;í kennsluna ser til fróOleiks,
og svo að þeir feingi næga þekkfngu til ao færa m.íl í héraði.
Menn hafa opt í heraM orðið að taka bónda, og þao er mí ekkert
:10 því, ef kostur el' á bónda, sem "el er ao ser, en það hefir, ef til
"ill, stundum orMo að taka síður "alinn bónda i þá held eg a~ betra
væri, a~ taka þá, sem hefði heyrt ;i fyrirlestra. Hvað öll hlunnindi
snertir, þá verða þau ao vera bundin yio þá, sem ætla ao taka em-
bættis-examen. þal> er þYí naumast nokkur ágreinIngur milli nefnd-
arinnar og hins helðrnðn þíngmanns.

Guðmundur Brandsson : Þegar eg skoða uppésningur nefnd-
arinnar í sambandi víð viðaukaatkvæðíð undir tölul. 4., þá verð eg
nú al> geta þess, al> eg ætla mer að aðhyllast víðaukaatkvæðlð, ar
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því eg er hræddur um, a~ þunnsklpað verði í lagaskólanum, ef ekki
fá inngaungu í hann aðrir en þeir, sem búnir eru að læra "i~ latínu-
skólann, og sem btiið er að sýna fram á, hversu margir verða mundi,
og það því heldur, sem þeir eru fáir, eins og nú er ástatt, sem gánga
i latínuskólann. Þa~ getur líka opt borið víð, að menn verðl fegn-
ir að grípa til þessara halfmenntuðu manna, þegar sýslnmannaem-
bættin standa auð, enda hefir og reynslan sýnt, að þess hefir þurft.
Hinn 6. konúngkjörni þingmaður tók ljóslega fram kostnað þeirra,
er læsi utan lands, og eg ímynda mer, ail stjórnin yrði fegin, a'l>
losast víð þenna kostnað, en a~ hinu leytinu mælir þetta fram með,
að bíðja um styrk af rfklssjéðnum, því stjórninni mætti líklega standa

á sama, hvort a~ þeim peningum, sem hún leggur til, yrM eytt her

eða þar.
Páll Sigurðsson: Eg, fyrir mitt leyti, vil nú helzt þjóðlega

menntun, eða þá menntun, sem fæst í landinu sjálfu, og gladdi það
mig, a~ heyra ræðu hins 6. komingkjörna þíngmanns, því a~ hann
sýndi ljóslega, að kostnaðurinn til a~ koma her álagaskóla, yrðí
minni en fe það, sem mí. er lagt til kennslu íslenzkra lærisveina vlð
háskólann. þao er heldur ekki Iítíð fe, sem einstakir menn her kosta
til sona sinna, sem læra vi~ haskélann, og fer allt það fe út lÍT land-
inu; en mer finnst mikill munur, að eyða því í landinu sjálfu, þess
"egna eiga menn að reyna, að koma á fót innlendri menntun, og
það því heldur, sem mörgum Íslendíngum hefir tekizt illa á seinni tím-
um ao ná menntun víð háskólann í Höfn, og sumir hafa orðið að
hætta vio ekki hrilfbrinir ; og sýnist sem tala þeirra, er með heiðri hafa
náo fullkominni lærdómsrnenntan, se allt af nú að fara minnkandi; það
er eins og þetta lýsi því, ao þessi menntnn eigi ekki víð þjéðernt vort.
Eg vil innlendan skóla, því a~ nú er innlendur menntunarandi farinn
no vakna aptur hjá þjébínní, sem hefir eins og legi~ í dái um nokkra

undanfarna tfð, en er nú á þessari öld farinn ao lifna vio aptur.
Halldór Jðnsson : Eg ætla að eins í allra fæstu orðum að

greina astæður mínar fyrir því, a~ eg "ero a~ vera nefndarálit-
inu, f aðalatriðum þess, samþykkur. Eg byggi álit mitt og at-
kvæði á því, a~ stjórnin álíti eins og Mn sýnir í verkinu, að hrin
verði a~ annast um lagamenntun ;Í Íslandi eins og í Danmörku. Nú
annast hún um hana :í þann eina hátt, sem við getur lÍtt, eptir þVÍ
sem nú á stendur, og miklu fe er þar til kostað, Gæti nú stjórnin
orðið sannfærð um, að innlend lagamenntun yrðí affarasælli, efast
eg ekki um, a'b hún yrðí fús á að "erja því fe til lagamenntunar ,i
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islandi, sem hún nú ver í Danmörku tiI sama augnamíðs, til handa

Íslendíngum.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg skil ekki, hvernig hinn

heiðraði framsögumaður hefir hugsað ser þessa fyrirlestra, sem hann
er a~ tala um; því þó þeir sé erlendis, þ;í getur verið, að þeim
verði ekki komið her við ; í hið minnsta verbur þá að gjöra ein-
hverjar sérstnklegar ákvarðanir um þetta fyrir fram, því annars munu
menn trauðloga gjöra ser ferðir langar leiðir, til að hlýða á þessa fyrir-
lestra. Eg veit nú ekki, hvort heldur það er beinlínis á kveðlð, að
hver einn megi hlýða á fyrirlestra yi~ skólana hérna, eða það er

cinúngis leyft þeim, sem vilja nota ser það ; en það veit eg, og
það er hinum hefðraða framsögumanni kunnugt, að fiíir sem
eingír verða til, að færa ser slíkt í nyt; og eins mundi verða
um lagaskólann, nema þar um væri gjörðar sérstaklegar ákvarðantr.

Hvað mitt breytíngaratkvæði snertir, undir stafi. 6., þá álít eg það
mjiig svo nauðsynlegt. Þa\) ríður mest ,í, að sannfæra stjórnina um,
að lagaskóli se her nauðsynlegur, og a\) það verði einmitt kostn-
aðarminna fyrir hana, að mennta embættismenn sína á þann hátt,
en að láta þá sigla og lesa lög yi'ð háskólann í Höfn, eins og hinn
6. komíngkjörni þingmaður hefir SyO ljóslega sýnt og sannað, Heppn-
ist þínginu að sannfæra stjórnina um slíkt, get eg ekki efað, að hún
finni það skyldu sína, sem hver rðttsýnn maður verður að álíta skyldu
hennar, að veita fe það, sem þarf til að koma lagaskólanum lí fót,
úr nklssjöðnum, á meðan fjárhagur vor og Dana er í þessu sam-
krulli; en þegar fj,írhagurinn er aðskllinn, se eg ekkert lÍ móti því,

og finnst þa\) í alla staði eðlilegt, að vi\) berum þessar og aðrar
menntastofnanir vorar.

Sveinn Skúlason: Eg vii mæla með víðaukaatkvæðinu undir
tötulið 4., því eg ni\)gjör'ði breytíngaratkvæðí í sömu stefnu víð
undírbúníngsumræðuna. Eg get ekkí annað se\), en að hin mesta

nauðsyn se á þessu, Því að það kann opt a\) þurfa á því að
halda, að slíkir menn væri til, er gæti flutt mál í héraði, og
jafnvel að þeir til bráðabyrgða yrðl settir í sýslumanns stað, og
þessi nauðsyn er því meiri, sem meiri eru líkur til, að þeir verbí
í fyrstu frilr, sem g.ínga í skólann. þa\) væri einnig mjög mik-
ilsvert, a\) umboðsmenn yfir hinum opinberu komingsjörðum feingi
nokkra lagamenntun, og því almennari sem hún er, því betra er það
fyrir landið og menntun þjóðarlnnar. Hinn háttvirti framsögumaður
gjörð! rá~ fyrir opinberum fyrlrlestrum, sem menn ætti a\) geta geing-

705



ii'! lÍ kauplaust, vi~ líka og er víb háskólann í Kaupmannahöfn; en
eg held, að slíkt geti ekki korníð her að mikhull notum. Hann veit
þó, að það tíðkast mjög erlendis, a~ kennendur hafa þ:í fyrirlestra,
sem mest er undir komið, privat, sem þeir kalla, og verða menn
ai'! borga fyrir þ:í. þess vegna mundi kennslan verða hinum óskóla-
geingnu of kostnaðarsöm, svo að þeir hætti á míðrl lelð, eða gæti
ekki haft fulIt gagn af kennslunni. Eg "eit heldur ekki betur, en
a\) eingír f;ii að taka þátt í hinum skriflegu æfíngum, sem eru svo
einkar árfðandl fyrir þá, er Iögvfsl stunda, nema þeir, sem undir em-
hættispróf gánga, og yrði því hinir sviptir öllum þeim lærdómi, sem
þar í felst. þetta vlðaukaatkvæðí snertil' því að nokkru leyti fyrir-
komulag :í skólanum, það er a'O segja, hvernig kennslunni yrði að
vera hagað, svo ab nógir sækti skólann. Af þessum astæðum ætla
eg einnig að gefa atkvæði mitt móti kennslu í Rémaréttí, því eg er

hræddur um, að kennslu þeirri mundi varla verða svo vel hagað, að
allir gæti haft full not af henni, þó að eg reyndar efist ekki um, að
það mætti kenna allt hlð almenna og vísindalega úr þeirri grein, lín
þess að þyrfti að halda á miklu af latínskum glósum.

Gísli Brynjú7{sson: Eg skal nú ei tala mikið um þetta mál,
og þá einkum geta þess um tölulíb 4., að eg get ei verlð þeirri uppá-

stúngu mebmæltur, hversu fús sem eg svo er á að játa, að tilgáng-
ur hennar se hinn allra beztí, því eg se þó ei, a~ á henni þurfi að
halda. þa'O er auðvitað, a~ eingum yrði meínað að hlýða á kennsl-

una í lagaskólanum, fremur en nú kvað vera í prestaskölanum, og
þá þarf eingrar lagaákvarðanar við um það atriOi; en ef tilgángur-
inn ætti að vera sá, ao aðrir en þeir, sem beinlínis ætla að biia sig
undir embætti, ætti einnig að njóta peníngastyrks víð lagaskólann,
þá álít eg það hvorkí rétt, ne heldur mögulegt, því hinir ætti þó
æfinlega sjálfsagt að hafa Iorgángsrettínn, og ölmusurnar við hinn
nýja skóla verða sjálfsagt ei svo margar, ef þær á annað borð verða
nokkrar, að þær veiði meir en nægilegar handa embættismanna efn-
unum. Þa~ er sjálfsagt, að vi~ megum allir óska þess, ao lagaþekk-
íng og önnur menntan verðí sem almennust í landi voru ; en fyrir
þessu er líka nógsamlega se~, ef landsmenn annars ei vantar laung-
unlna til fréðleíksíns, ef hverjum sem vill að eins er gefi~ færi á,
að hlýða á kennsluna í skólanum, en þó kostnaðarlaust fyrir stofn-
anlna sjálfa; og eingin landsstjórn hefir nokkra skyldu á, að sjá öðr-
um fyrir kennslu sjálf, en einmitt þeim, sem hún síðar ætlar að
hafa til embættanna. Og því verð eg a~ vera á, ao það se miklu
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rðttara, a'6 þeir, sem embættimenn eiga að verða, hafi einnig notið
kennslu í Iatínuskdlanum aður ; því hvað er það, sem hefir gjört
muninn á "dönskum jrirlstum" hjá oss híngað til og í Danmörk,
annað en það, að þeir flestir hafa einnig verið útskrífaðlr stúdentar,

er hilfðu náo hinni svo kölluðu ,:classisku" menntun, sem er undir-
rót allrar almennrar menntunar, áður en þeir fóru a'6 leggja sig eptir
dönskum lögum? Munurinn á lærdómi þeirra og hinna svo nefndu

"latínsku jtirista" hefir því í raun og veru aldrei verlð mikill, eins og
vlð líka allir vitum, ao sumir af hinum ágætustu og lærðustu lög-
fræðíngum vorum einmitt hafa verið "dansldr jtirístar". En þess
vegna vero eg líka að vera á því, ao elngir eigi heldur að verða em-
bættismenn úr lagaskóla her, nema svo að eins, að þeir se áður Ilt-
skrifaðir úr latfnuskölanum, og hræðist eg ei, að ei muni nógir verða
til að sækja hann fyrir því; því þess ber að gæta, ao her þarf nú
líka 11.0 auka löfræðíngaembættum í landinu, og einkum setja nokkra

heraosrettara eða héraðsstjdra í hinum stóru sýslum, svo að sýslu-
mennirnir geti því betur annazt yfirstjórnina, og allt fari í betra lagi
í sýslunum, eins og mer líka finnst það rétt, sem einhver áoan drap
á, að umboðsmenn ætti einnig helzt að vera lögfröðír menn. Eg

get ei annað seð, en að það mundi bæði auka menntun og stjórn-
semi í landinu, ef þetta kæmist í gárfgj og því er eg og fús á, að
fallast á tölulið 9., að "dönsimm jrirlstum" verði ei framvegis veitt
her embætti, eptir að lagasköll væri kominn her á, er útskrifaðir
stúdentar gæti búio sig undir lögfræ'6íngaembætti í; því þessir menn
kæmi þó beinlínis í stað "d1insku júrlstanna", eins og þeir híngað
til hafa verið hj,í oss, nema hvað þeir í ofanúbót líka hefði numið
íslenzk lög; en hitt ser hver, 11.0 það þá væri mótsögn, ao fallast
einnig á tölul. 4., því hann innleidir her ao eins "íslenzlm júrísta", er
beinlínis svari til ))dönslm jrirístanna", eins og þeir enn eru í Dan-
mörku, það er 11.0 segja örnenntaðír menn að öðm leyti, því þó slík-
ir lögfræðíngar hafi einnig stundum gefizt vel hjá oss, þá eru það
þó æfinlega undantekníngar. Og eins felli eg mig líka bezt víð það,
að afbíðja ei hina "dönslm [úrlsta", fyr en eptir að lagaskólinn
er feinginn; því eg hafðl aldrei getað fallizt á sjálfa bænarskrána,
að eins vegna þess, að hun vildi byrja á þessu atriði, og eins og
segja, ao ástæðan til þess, að biðja um lagaskóla her, væri einkum
sú, að ))danskir jtirlstar" hefði híngnð til ve rio svo ónýtir á Íslandi;
en þa'b vita allir, að slíkt er með eingu móti satt, eins og eg áour
hefi sagt, heldur er :\stæoan einkum sri, sem ei síður á við lannska
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en "danska júrista" lí Íslandi, a() kennsla í íslenzkum lögum fæst ei víð
háskólann í Kaupmannahöfn. En e~ skal ei orðleingja þetta, og að
eins bæta því vi(), no eg ætla mer enn að gefa atkvæði mitt fyrir
breytíngaratkvæbínu undir tölul, 6., því eg óska æfinlega ao fj!írhag-
nr Í5lands losni sem fyrst víð fjárhag Danmerkur. Mer finnst allt standa
í stampi meðan Svo stendur sem nú, og þíng þetta æfínlega á meðan
verða hlægiIegt, hve nær sem um útgjöld ræðir, svo eg væri fús á
a() bæta þessum orðum : ))þ<ingao til fjárhagur Ítilands er aðskilínn
fd (járhag Danmerkur", aptan vi'ó hverja bænarskr.í, er því verður
við komið, eins og Cato gamli forðum var vanur a'ó ljúka hverri

ræðu sinni með orbunum : "Cæterum censec Carthaginem esso de-
Ienrlam", þá gæti ci Danir heldur æfinlega brfxlað oss um, ao vér
værum allt af a'ó biðja, en vilduni aldrei gjalda fe til nokkurs, ef
það sæist ávallt að við híöum að eins eptir skiptunum.

Jón Sigurðsson fni Tandraseli : Eg vero þó ao vera á þeirri
meiníngu, ao atkvæðið hins háttvirta þíngmanns úr Húnavatnssýslu held-
ur verði a() bæta fyrir málinu í augum stjórnarinnar; því hefir verið
víð barm, að skólinn yrði svo fasldpaður, ef ekki ætti að koma í
hann nema ritlærðir menn, að í hann mundi ekki f,lst nema 1 eða
1/2 maður ; IÍr þessu er nú bætt með þessu breytíngaratkvæðí. Þa\)

er sú lagamenntunar fýsn hjá bændum, að skóli þessi mundi verða
fullsklpaður, ef ólærðir synir þeirra ætti kost á, að Lí reglulega inn-

galwgu og kennslu í honum, og þó þeir ekki ætti von á ao f,í styrk
eður ölmusu, þá mundi þeir þó fá frá skólanum vitnisburð, því
líklega yrði þeir reyndir eoa prófaðir, og væri þab ekki lítill styrkur
fyrir bæði þá sjálfa, og líka fyrir yfirvöld, ef þeir kynni að þurfa
ao setja þá í sýslumanns- eður umbcðsembætti, því þá visst þeir
fyrir hverju ao þeim 'væri trúandi. .t\. hina síðuna sæi stjórnin, að
mco þessu jykist þessarar menntunar upplýsíng svo mjög meðal al-
þýðu í landinu, sem á að hlýða og bría undir lögunum, og þannig
næði stiptun þessi svo "el sínu augnamiði, sem konúnginum hlýtur
að vera kærkomið. Ekki se eg heldur, að það komi neitt í bága
við þetta, þó að samþykkt verbl hið síðasta uppástdnguatriðl nefnd-
arinnar, að þeir fái ekki embætti her á landi, sem einúngis lesa
dönsk lög, eður kallast "danskir jrirlstar"; það mun fæstum Í8lend-
íngum standa fyrir embættum, því það mun bráðum hverfa þetta
nafn, en aptur uppkoma nafnið íslenzkir jú ristar, eða lagamenn.
Aptur vil eg halda það, a() fæstir færi að senda syni sína híng-
að um lánga vegi, ef þeir ekki ætti kost á, að fá reglulegri skóla-
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menntun en 8YO, að geta hlaupið að stundum, en kaun sko ekki
stundum, til að hlýða á þessa fyrirlestra, sem fulltrúi Reykjavíkur

bendir á.
Stefán Jónsson: Þa~ eru tvær mótbárur, sem menn hafa kom-

io með mót skélanum; önnur er sú, að það vantabí efni, en hin, að
fáir mundi sækja skólann. Iha~ nú hina fyrri métb.íru snertir, þá
hefir hinn 6. konúngkjörni þíngrnaður leitt rök að því, að ekki þyrfti
a~ kvíða efnaleysi. ef því væri kostað til, sem íslenzkir stúdentar,
er nema lög "io háskólann, kosta ríkissjóOinn, og þar vm bætt því,
sem fer út úr landinu. Af þessu flýtur, að það mega falla burt till
breytíngaratkvæðl, og binda sig víð 1. hluta uppástúngu nefndar-
innar undir tölullð 5. Hvað viðaukaatkvæði þíngmannsíns úr Húua-
vatnssýslu snertir, þ;í ætla eg að gefa atkvæði mitt með því; þ,i
þarf ekki að óttast, a~ það yrði til fyrirstöðu skólanum, ab fáir
sækti hann, eins og menn ekki á hinn bóginn þyrfti all óttast skort
á embættismönnum til bráðahyrgða, ef ólærðir menn, sem heíbi náð
lagamenntun í skdlanum, yrbl teknir til hinna lægri embætta; það
er ekki leíugi a'ð lýsa ser, þegar einn skarar fram úr öhum; og
fyrst svo er, ao "danskir [úristar" hafa staðið öðrum á sporðl, þá
getur eins skeð, að það geti orMo duglegir embættismenn, sem kæmi
úr skólanum her, þótt þeir ekki væri skólageingnir, áður en þeir
færi á þenna skóla; eg vil því mæla fram með þessu víðaukaatkvæði;
skyldi þíngib aðhyllast það, þá má hafa tillit til þess í bænarskranni,
að þessir élærbu "júristar" yrðí einúngis teknir í embættlsmannaskortí.

Eg vona þVÍ, að þessu mali verði framgeingt fyrst og fremst hel' á
þínginu, og svo hjá stjórninni, því mer virðíst mótbárurnar hafi ver-
i~ bæOi flíar og f,ítældegar, eptir sem nú er upplýst.

Stefán Eiríksson: Eg vero að fallast á það, sem hinn heíðr-
a'ói þingmaður EyfirMnga tók fram; mig furðar á, ao nokkur skuli
mótmæla viðaukaatkvæðinu undir tölul. 4.; það getur þó aldrei spillt
fyrir málíuu ; eg ætla því a~ gefa atkvæði með þVí, eins og eg líka
álít, að þfngið ætti að samþykkja víðaukaatkvæðið undir tölulíð 8.

Þðrður Jónassen: Eg skal nú ekkl vera margorður um þetta
mál, eða uppástúnguatrlðl nefndarinnar, sem nú liggja fyrir; því eg
gjöri helzt ráo fyrir, a~ þíngíð samþykki þau eitt með öðru,

þa~ er nú komið fram, sem eg tók fram upphaflega, ao þíng-
menn eru hræddir um, að það muni vanta menn Í skólann, og því
er nú sningíð upp á því, að émenntaðír bændasynir fái þar kennslu,

og annar heiðarlegur þínginaður vill ekki, að þar se kennd heim-
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spekileg lögfræði, ne heldur rómverskur réttur, eða með öðrum orð-
um, hann vill sleppa öllu vísindalegu úr kennslunni, svo skólinn og
menntunin verði sem þjöðlegnst, og þetta kalla menn svo lagaskóla,
þetta kalla menn framfarir. Þíngmal'lur Eyfirðinga talaði um, ab
mótbárur þær, sem komnar væri fram gegn skóla þessum, væri bæði fá-
ar og fátæklegar. þal'l getur verið eptir hans skoðun að svo se;
stjórnin og hann um það, þVÍ frá stj6rninni eru mótbárur þessar
komnar; eg er þar ekki maður á milli. það yrði ekki til mikils
fyrir mig, ft\') leitast víð al'l sannfæra hann um þal'l gagnstæða.

Arnljótur Ólafsson: Eg skal leyfa mer að fara nokkrum orð-
um um breytíngaratkvæbið undir tölulið 6. og víðaukaatkvæðlð undir
tölulið 4., þVÍ þau hafa valdið mestum umræðum her á þíngi. Eg
tók það fram víð undirbriníngsumræðuna, að "er værum Í felagi við
Dani, einkum í öllum fjárhagsmálum, og ættum því tilkall til þess,
að ríkissjéðurinn sæi oss fyrir menntun; ,"er verðum að byggja á
því, að ríkið el' fel ag, sem hefir tekið Sel' fyrir hendur, að sjá um
almenna menntun, og Því sett serstakan ráðgjafa yfir þeim málum;
ver eigum þVÍ heimtíng á, al'l lögfræOíngar vorir se eins vel að ser
í vorum Iögum, eins og hún ser um al'l lögfræðingar Dana se það
í dönskum lögum, og þetta liggur aptur til grundvallar-fyrir þeirri
kröfu, að fá lagaskóla stofnsettan her, sem kenni mönnum Íslenzk
lög, og má þVÍ heldur búast við, að þessari kröfu verði fullnægt,
sem IIlÍn hefir minni kostnað í för með ser, en að þurfa að sækja
lagamenntun til Danmerkur. Mer finnst því þetta breytfngaratkvæðí
lýsa réttri skoðun, það er að segja, að á meðan fjárhagnrinn er sam-
einaður, þ,í verði að greiða kostnaðinn IÍr rfklssjöðnum, en að "er
verðum að bera skólann sjálfir, þegar hann er orðinn aðskílínn ; og
eg ætla þYÍ að aðhyllast þetta breytíngaratkvæðt. Hið sama ætla
eg al'l gjöra, hvað viöaukaatkvæblð undir tölul, 4. snertir; það vill,
að aðrir menn, en stúdentar verðí þar a'ðnjótandi kennslu, án þess
til se ætlazt, a'ð þeir verði embættismenn, nema, ef til vill, Í vi'ð-
lögum. þetta lýsir nú hinum æðri tilgángi skólanna; þeir eru ekki
eingaungu stofnaðir fyrir embættismenn, heldur til þess, al'l útbreiða
almenna menntun; allir verða a'ð vita nokkuð um lögin; þannig
hefir stjórnin tekið að ser þá skyldu, al'l láta birta öll ný lagaboð
á lögboðinn hátt; þá fyrst eru þau bindandi. þal'l er annars merki-
legt þetta vlðaukaatkvæðl, að það skuli vera komið frá bónda, og
ætla eg a~ vera meðmæltur þvÍ, þ"Í að það lýsir því, al'l hann hefir
haft ljósa meðvitund um hinu æðsta tilgáng skólanna. Auk þess,
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sem á~ur hefir verið tekið fram, þá vll eg bæta þVÍ vill, að CI' kvið-

dómar verða uppteknir Í Danmörku, þá mundi þeir og einnig kom-
ast her á, og þá væri gott að vita nokkuð í lögum, eða a~ hafa
lagaanda. Sömulei~is þyrfti nauðsynlega, ef sveitarstjórn kemst her á,
að stuðla til almennrar lagaþekkíngar,

Framsögumaður : Þa~ hafa nú verið haldnar ýmsar ræður
til varnar víðaukaatkvæðinu undir tölul. 4.; eg er ekkert á móti því

í sjálfu ser; en eg vil ekki taka það inn í bænarskrá til konúngs
sem aðaluppdstdnguatrlðí. Hinn heibráði þfngmaður úr Ncrður-Þíng-

eyjarsýslu heit, að opinberir fyrirlestrar gæti ekki átt ser stað, sÍzt
svo ab ólær'ðir hefði gagn af, ef þeir væri víalndalegír og ætlaðir

stúdentum, sem læsi lög; eg held nú, að Í flestum vísindagreinum
sem kenndar yrbí, mætti sameina hvorttveggja. bæði að fyrirlestr-
arnir væri vísindalegir, og að ólærðir gæti haft gagn af þeim; og op-
inberir yr'ði þeir, svo að hver mætti hlusta á þá, sem vildi; eg veit
ekki betur, en að svo se nm prestaskdlaun, að sá, sem vill heyra
á fyrirlestra, þarf eigi annað en fara til forstöðumanns, og biðja
hann um leyfi; en í Kaupmannahöfn þarf þess ekkí ; þar getur
hver geinglö inn lÍ Jyrlrlestrasalinn, sem "iII, leyfislaust. þa'b er því
auðséð, að sú llstæ()a á ekki við, að ölærðum mönnum ætti a~ gef-

ast kostur á að fá reglulega kennslu, fyrst skólinn getur verið öll-
um opinn. Af þessum astæðum sýnist mer mí óþarfi, að taka þetta
umrædda atriði upp í bænarskrá til komings, því að ef það ekki
spillir, þá bætir það ekki fyrir málinu. þar sem þíngmaður Borg-
fírðínga var að tala um skyldu stjórnarinnar, þá er eg fyrir mitt

leyti samdóma honum í Sumu. Þegar stólsgózin voru tekin, þá
álít eg að stjórnin hafi skuldbundið sig til að sjá um almenna mennt-
un undir embættin ; eg lít svo á, sem hún hafi skuldbundið sig til, að
búa embættismennina undir embættin; en hún verbur aldrei skylduð
til, að sjá um, að alþýðu se kennd lögfræðl. það er auðvitað, all
ef hörgull verður á embættismönnum, þá yrði þeir teknir, sem hafa
hlustað á fyrirlestra "i~ skólann fremur öðrum, eins og amtmenn
hafa stundum neyðst til að taka bændur, því að það getur ekki hjá
því farið, að þeir hef'ði töluvert gagn af kennslunni; en þeir, sem
vildi læra svona, þeir geingi ekki undir próf, heldur feingi vitn-
isburð kennaranna um hæfilegleika sína. Eg ætla ekki að tala meira
að sinni, en vona alls hins bezta til þmgslns.

Indriði Gíslason: Eg held a~ spár hins 1. komingkjörna þíng-
manns muni varla eiga langan aldur, nefnilega, að flest á atkvæðaskránni
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muni verða samþykkt; eg YiI a~ eins gjöra þá grein fyrir atkvæði
mínu, a~ eg felli mig bezt við uppástringur nefndarinnar, með þeirri
broytíngu, sem þíngmaburinn úr Buður-þíngeyjarsýsln gjörbl. Eg
heft nú fellt mig töluvert betur víð ræðu þíngmanns Skagflrðfnga í
þessu máli, en fisklfriðunarmalinu, ÞYí það hefir allt af vakið megna
óánægju hjá mer á þessu þíngi, ao ekkert er valdið, og allt sem
maður byggir, verður einúngis að vera á pappírnum, auk þess, sem
maður má eiga von á þYÍ, ao það se allt rifio niður lÍ hælana Ii
manni. Þa~ sýnist því vora mjög vel til fundið, ao hafa allt af þann
fyrirvara: þangað til fjárhagur Í8land~ er aðskilinn frá fjárhag Dan-
merkur, eða feingið se skatt- og löggjafarfrelsi, og hreinir eru orðnir

reilmíngarnir.
Ásgeir Einarsson: Eg vildi óska, a'O öll vandamál hefði grætt

jafnruikið ,io biðina og þetta mál, því nú hefir margt komið fram
í ræðum hinna menntuðu manna, sem bezt hafa vit á málinu, sem
annars hefði legið í þagnallargildi. Vtðaukaatkvæðí þíngmannsins úr
Ihinavatnssýslu undir stafi. 4., sem mí er orðið mesta þrætuefníð,
álít eg a~ ekki eigi við, ao fallast á mí þegar, eins og það er 01''0-

að, heldur að það komi fyrst til skoðunar, ef komingur leti leggja
frumvarp fyrir þfngib síðar. Viðvíkjandí þYÍ, sem hinn háttvirti þíng-

maður Borgflrðínga gat nm áoan, þá er eg hræddur um, all það se
einhver mlsskilníngur milli hans og framsögwnanns, þar framsi)gu-
maðvr hefir sýnt fram á, a~ allir hafi aðgang að því, ao heyra fyrir-
lestra Í skólanum, en uppástúngan 4. talar ekki um neinn styrk fyrir
þessa efnilegu pilta; hún tekur einúngis fram, all þeir geti fært mál
í hera'ði, en þingmaður BorgfirOínga bætir því við, all lagaþekkíng
þessi væri nauðsynleg bændum, ef kviðdómar yrM innleiddir her.
þetta er nú veruleg ástæða, en þar við bætist, a'O nú sem stendur
eru bændur hafblr fyrir meðdómsmenn í landaþrætumálum, og væri

þeim þá nauðsynleg nokkur Iagaþekkfng, en þetta tekur viðauksat-
kvæbíð 4. ekki fram; held eg því, a~ það ætti að bíða þángao til að
frumvarp væri lagt fyrir þínglð, Hvað snertir tölul. 9., er það að-

gætandi, a~ þó að skóli þessi komist á, þá geta menn ekki btilzt við, að
fá fr,í honum íslenzka lögfræÚÍnga ,i fyrsta ári; það er auðvítað, a~
ef þjóOinni á annað borð er annt um, a~ fá almenna lagamenntun
handa únglíngum, þá verour skól! þessi eins sóttur fyrir þYÍ, þó að
í fyrsta sinni ekki se tekin fram tölul. 4., eins og framsögumaðu1'
sýndi; en vlðvíkjandi þVÍ, hvað mikla menntun þeir gæti íeinglð þar,
þá álít eg það nægja, ef þeir gæti orðið svo vel a~ ser, aú verða
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settir í sýslumanns stað, ef á þyrfti a'l> halda. Ef töluliður 2. verður
samþykktur og tölul. 7. líka, þá álít eg, a'l> tölul. 6. ætti að koma
þar á eptir, og eptir það tölul. 8. Víðvfkjandí því, sem hinn hátt-
virti þíngma'bur Reykvíkinga sagði, a'l> ef rfkíssjéðurínn tæki a'b ser
skólann, þ,í þyrfti ekki breytíngaratkvæbíð undir tölulíð 6. Sömu-
leíðís sagðí hann, að ekki þyrfti að taka fram vlbaukaatkvæbi mitt
undir tölnli'l> 8., því þá kæmi það fyrst til þíngsúrslita, þá þíngíð
hefði f'elnglð löggjafar- og skattafrelsísvald, þ,í gjöri eg mig ánægð-
an með þessa útskýríngu hans, ef hún er óyggjandi, en álít, að ef
tölulíður 7. fellur, þurfi ekki töluliðir 6. og 8. að koma til atkvæða
a'l> SYO stöddu. Viðvíkjaudi því, er hinn h.íttvirti 1. konringkjörní
þingmaður sagði, þar sem hann að minni meiníngn í spaugt reði til
að útrýma Rémarðttlnum, því þá yrði kennslan þjóðlegust, þegar
allt það vísindalega væri tekið burt úr henni, þá ætla eg að svara
því líka í spaugí, að það kynni líka a'b fara vel á því, ef ,~justitia<i
væri blind, því mer finnst mikið í varið, ef viljinn er góður, til
a'l> gjöra og dæma rðtt , þó menntunln se lítil; líkt er líka a'l>
þeir, sem ætluðu að dæma Epaminondas til dauða fyrir það hann
varb a'l> hafa hen öldin SYO leingl, a'b hann gæti frelsað Tebuborg,
hafi eitthvað þekkt það vísindalega í lögunum, og líklega Rómarett,
þar Rómverjar lærðu lög sín af Grikkjum,

Framsögumaðtlr: Eg vil segja hinum hefðraða þíngmanni úr
Strandasýslu, að þar sem hann ekki vildi aðhyllast tölul. 9., um
"dönsku [rirístana a, vegna þess a'l> íslenzkir Iögfræbíngar ekki feing-
ist þegar í stað, þá getur það aldrei beðið mörg ár; það er eigi
ætlazt til þess í upprístringum nefndarinnar, að "danskir jrirlstar",
sem hafa geingi'l> undir próf, :í'l>nr en skólinn kemst á, missi rtHt-
ar þess, sem þeir nú hafa til sýslumannaernbætta. Ur því eg stóð
upp á annað borð, þá vll eg geta þess, að stjrirnín hefir tekið að
ser, að annast menntun okkar Íslendinga, þegar hún tók stólsgózin
undir sig, þó a'b eg álíti ekki með Ullu vafalaust, hvort hún er skyld
til, ao kosta menntun okkar í elustöku vísindagreinum. þó a'l> nú
SYO væri, a'l> stjórnin ekki vildi taka að ser þenna skdla, þá mundum
ver Íslendíngar heldur kosta skólann sjálfir, en verða án hans, ef
það er satt sem sagt er, og sem eg dreg eingan efa á, að Íslend-
ingar hafi svo milda Iaungun til menntunar í lögfræði Gá! já I).

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg dlít rett ilð sleppa 4.
tölulið, því eg þykist sannfærður um, a'l> það fremur spilli en bæti
fyrir málefninu, ao taka hann; þaö sem þar el' fari'l> fram á, er ekki
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annað en það, sem getur gelngið af sjálfu ser, þegar skéllnn væri
kominn á. Eg se heldur ekki annað, en að óþarfi se sömuleiðis að
taka breytíngaratkvæðí þíngmannsins úr Suður- Þíngeyjarsýslu, tölu!.

6., þVÍ það er auðvitað, að þegar skilnaðurhinn fæst á fjárhag Dan-
merkur og Íslands, þli verður kostnaður þessa skóla tekinn til greina
ser í lagi, og færður til reikníngs; væri það tekið til greina nú, þá
"ær i það líka sama, og að draga þetta mál leingur, heldur en farið
er fram á í síðara kafla 3. uppastringuatrlðís nefndarinnar, því það
er auðvitað, að ekki getur fyr komið frumvarp frá hendi stjórnar-
innar um fj arhagsskílnaðínn, þó hann nú feingist , en til næsta al-
þíngis ; þess vegna sýnist mer réttara, a~ halda þessu upp.istringu-

atriði nefndarinnar, og verð eg fyrir mitt leyti að mæla heldur
með því.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að játa, a~ það er ekkert gleðiefni
fyrir mig að taka til orða í þessu máli, þar sem heita má að all-
ir þíngmenn se samdóma, en hafa aðra skoðun á málinu en eg.
Þíngmenn hafa talað, hver eptir annan að kalla má mótmælalaust,
og sýnir það, með hverri eindrægni og áhuga þeir fylgja þessu mál].
Þínglllönnum er það kunnugt, a~ eg lí hinum fyrri þíngum hefi verið
mótfallinn þessu máli, og þíngtíMndin skýra Ir.í, af hverjum rökum
eg hefi verið það. Skýrsla sú, er eg eptir fyrirmælum stjórnarinnar
gaf þínginu, sýnir og ljóslega, að stjórnin hefir ekki getað fallizt ,i
þessa bæn þíngslns, og af hverjum ástæðum, og þar á móti að hún

hefir heldur hneigzt ab minni skoðun 1\ málinu. Þegar mí þíngið
þr.itt fyrir þær nstæður, sem stjórnin hefir fram talið móti málinu,

fylgir því svo kappsamlega og einhuga, get eg ekki vænt þess, að
mín orð, framar nú en að undanförnu, geti haft nokkur áhrif á at-
hæðagreiðsluna ; en það þykir mer þó þínginu mega vera ljóst af
ástæðum stjórnarinnar, að eingin líkindi eru til að hún muni vilja
leggja kostnað til þeirrar stiptunar, er hún álítur bæði óhentuga og
óþarfa, og heldur mundi verða hinni lagalegu menntnn her í landi
til apturfarar en framfara. þess er því eigi að vænta, að lagaskóli
muni nokkurn tíma kornast her á, nema því að eins, að þíngið sjái
fyrir kostnablnum, með því að leggja hann á landið, og get eg fyrir
mitt leyti ekki annað en áliti~ það miklun ábyrgðarhluta fyrir þíng-
ið, að leggja slíkan óþarfa kostnað á landsmenn, er sannarlega hafa
nógar byrbar að bera, sem bæði eru nauðsynlegri og til meiri nyt-
semdar. Ef eg ætti Því að geta mælt fram með nokkru uppastungu-
atriði á atkvæðaskranní, þá væri það helzt atkvæði þíngmannslns úr
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Strandasýslu, töluIi~ 8., ef það ekki stæðí í sambandi "ib annað
uppéstúnguatríðí, sem ætlast til, a~ kostnaðurinn tillagaskólans borg-
ist fyrst um sinn úr rfklssjóðnum, sem eg tel víst, að hvorki fáist,
og sem eptir minni meiníngu heldur ekki ætti a~ veitast. Í öllum
þeim umræðum þíngmanna, sem orðíb hafa um þetta mál, eru ein-

úngis 2 atrlðl, sem eg skal svara nokkrum orðum, Annað var þa~,
sem hinn 6. komingkjörnl þíngrnaður -sagðl, að hinir íslenzku stri-

dentar, sem læsi lögfræði vlð háskólann, kostuðu stjórnina meira,
en allur sá kostnaður yrði, sem þyrfti til lagaskóIans. En þetta er
fullkomlega ráugt; því styrkur sá, sem Islenskír stúdentar fá vlð
háskólann, veitist eins og hinn 1. komíngkjörni þíngmaður drap á,
ekki af ríkissjóðnum, heldur af stofnunum, sem styrkja bæði danska
og íslenzka víslndaiökara við háskólann, nefnilega Ser í lagi af Oom-
muniteti og Regentsi. Hitt atriðið, sem eg vildi minnast á, korn
fram í ræðu þíngruannslns úr Rángárvallasýslu, þegar hann sagbí, að
fleiri íslenzkum stúdentum hefbí á seinni tímum nristeklzt að ná

embættisprófi ,'i~ háskólann, og færði sem ástæðu fyrir [því, að það
hefði rót sína Í því, að íslenzkir stúdentar væri fráhverfir útlendri
menntun, en vildi hafa hana innlenda. En þetta er eingan veginn
rett. Se svo, að íslenzkum lögfræöíngum mistakist nú, fremur en
fyr, vísíndalðkanir víð háskólann, þá kemur það ekki af því, a~ þeir
þrái innlenda íslenzka lagamenntun , en standi stuggur af danskri
eða útlendri, heldur af því, að bæði kennslurnétanum og yfirheyrslu-
nuítanum hefir verið þannig breytt, ao nú þarf miklu leingri tíma
til að nema lögfræði, svo menn se vissir um að ná göðum "Karak-
ter", heldur en það var fyrir einum mannsaldri síðan ; því þá gátu

menn með mebalgníum af lokið embættisprófi heiðarlega á 2 árum,
þar sem nú þarf til þess 5 ár eða, ef til ,iII, meira.

Af upprisninguatrlðunum eru einúngis 2, er eg skal minnast á.
Hið fyrra er breytíngaratkvæðl þíngmannslns úr Reykjavík, sem fer

fram á það, að kenna skuli rómverskan rett við lagaskólann. Ef
þessari uppástringu væri fylgt, þá flýtur þar af, að einum kennara
þyrfti að fjölga við lagaskélann, og þá yrði kostnaðurinn auðsjáan-
lega lángtum meiri, en gjört hefir verið r1Í~ fyrir. Rémarétturínn
er svo erfið og yfirgripsmikil víslndagrein, að sá, sem vill verða svo
"el að ser í henni, að hann se hæfur til að kenna halla öðrum, svo
"el fari og gó~an ávöxt færi, má verja miklum hluta æfi sinnar til
þess að geta gegnt vel köllun sinni. Þa~ er nú alkunnugt, að kennsl-

an víð háskólann í Kaupmannahöfn í Rómarettinum er svo löguð, að
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hún geti geílð lögfræðíngunum þá almennilegu lagalegu ruenntuu,
sem leiðir af þVÍ, að þekkja vel grundvallarreglur og höfubékvarbanir
Rómarettarins ; en kennsla þessi miðar eingan veginn til þess, að
undirbúa menn, til þess að geta oJ'M() háskólakennendur ; því þeir,
sem það vilja verða, geta, til þess að standa vel í köllun sinni, eing-
an veginn láti() ser nægjast með þli kennslu, sem elnringís miðar til
þess, að geta tekið ernbættlspróf, heldur verða þeir að afla ser meiri
frama í þessari vísíndagreln, og í því skyni fara þeir optast til Þýzl\3-
lands, hvar Rérnarðttur er kenndur eptir stærri mælikvarða en í
Danmörku, af því hann þar sumstaðar er gildandi sem aukaréttur
(jus subsidiarium), þar sem landslögin þrjóta. Víð 9. upp.ístúngu-

atriðið get eg þess, að það fer fralll ii þá ósanngirni, sem þíng þetta
í öðrum málum aldrei hefir fallizt á; þar er nefnilega svo á kveðið,

að ekkert sýslumannsembætti, skuli frá þeim tíma, sem lagasköllnn
er stofnaður, veitast nokkrum svo köllriðum "dönskum júrísta"; en
þetta er, eins og á()ur á víklð, ósanngjarnt og ránglátt; því þeir,
sem hafa tekið próf Í dönskum lögum, áður en skólinn er stofnaður,
ætti ekki að sviptast þeim retti, sem þeir höfðu, þegar þeir tóku
embættispróf.

FramsögumaðU1': Víðvíkjandi 1. atrlðí á atkvæðaskninnl finn

eg mer skylt, að svara hinnm hæstvirta lwnúngs{ulltrúa um Róma-
réttinn, að eg veit ekki betur, en það hafi verið og se enn, að þeir,
sem kenna Rómarettinn við háskólann í Kaupmannahöfn, kenni líka

annað ; eg vil taka til dæmis prófessor Bang og prófessor Scheel;
enda þyrfti ekki að kenna hann her svo nákvæmt, að sá sem kenndi
hann, ekki gæti komlzt yfir að kenna annað jafnframt honum. Um
kostnaðinn, sem hinn háttvirti 1. konringkjörnl þingmaður talaði um,
þ,i er það satt, að sá styrkur, sem Íslendíngnr njóta við háskólann
í Kaupmannahöfn, ekki er goldinn úr ríklssjébnurn, nema þeir 40
-50 rd., sem þeir fá í ferðakostnað, bæði þegar þeir koma og fara
(Arnljótur Ólafsson: Þegar þeir fara til embættis). En það verðm
samt að gæta að þVÍ, að þessi kostnaður er goldinn af fe Dana, þó
það se ekki af ríklssjöðnum, og það ern því útgjöld, sem 1i Dönum

hvíla, og sem þeir leggja fram.
Forseti: Eg verð að svara hinum háttvirta konttngs{ullt1'úa,

að fyrst a() hann furðaði á því, og heldur færði það til alass, að helzt
til of langar ræður hefði átt ser stað um þetta mál, þar sem ein gil'
þíngmenn hefði orðið til að hreífu mótmælum gegn nefndinni og uppa-

stúngunum, þá get eg ao vísu ekki samsinnt því, jafnvel þó eg vilji
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sízt sty~ja of lángar umræður. Eg verð að biðja hinn háttvirta

konúngsfulltrúa a'ð muna eptir Því, ab gegn þessari beiðni um skól-
ann hafa megn mótmæli kornið fram af hendi stjórarinnar, móti þess-
ari upprístringu, og bænarskrá he'ðan tvívegis verið neitað frá stjórn-
inni, og þ~í er það öldúngis rett og náttúrlegt, a'ð þíngmenn reyni
til a'ð koma með sem flest og sem bezt rök á móti mótbárum
stjórnarinnar.

Komtngsfulltrúi: Eg skal með tilliti til þess, sem hinn hiÍtt-
virti forseti sagðí, benda honum og þínginu til, að til þess a'ð láta
í ljósi meiningu sína þurfa ekki langar ræður, því það er atkvæða-
greiðslan, sem lýsir henni; enda gefur að skilja, að ef allir ætti að
tala, til þess að láta í ljósi meiníngu sina, án þess að þeir upp-
lýstu malíð, þá yrði á fjölmennum þíngnm þingræðurnar aldrei á
enda.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þ,i álít eg ályktarum-
ræðu þessa mals lokið, og vil eg því biðja þíngmenn a'ð gringa til
atkæba, samkvæmt atkvæóaskránní.

Sí'ban var geingi'b til atkvæða, og fell atkvæðagreiðslan á þenna
hátt:
Tölul. 1. Uppástunga H. Kr. Frlðrikseonar, undir tölulíð 1. -

samþykkt með 17 atkvæðum gegn 7.
2. Fyrsta upp.ístringa nefndarinnar, undir tölulið 2. -sam-

þykkt með 22 atkvæðum gegn 3.
3. Önnur uppástúnga nefndarinnar, undir tölulið 3. - sam-

þykkt með 22 atkvæðum gegn 3.
4. Viðaukaatkvæði Ólafs Jónssonar, undir tölul. 4. - sam-

þykkt með 12 atkvæðum gegn 9.
5. Fyrri kafli 3. upprísttinguatrföls nefndarinnar, undir tölul.

5. - samþykktur með 22 atkvæðum gegn 3.
6. Breytíngaratkvæðl Jóns Sigurðssonar frli Gautlöndum, und-

ir tölul. 6. - fellt með 11 atkvæðum gegn 7.
7. Síðari kafli 3. uppdstringuatrlðls nefndarinnar, undir tölul.

7. - samþykktur með 12 atkvæðum gegn 11.
8. Vi'Oaukaatkvæ'ði Ásgeirs Einarssonar, undir tölul. 8. -

samþykkt með 13 atkvæðum gegn 9.
9. Um 4. uppástúnguatrlðl nefndarinnar, undir tölul. 9.

var leitað atkvæða með nafnakalli samkvæmt beiðni þíng-
manna
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Jón Petursson.
J6n Sigur'ðsson frá Kaupmannali.
Jón Sígurðsson fr:i 'I'andruselí.

Páll Sígurðsson.

nei (sögðu):

Brynjólfur Jónsson.
Árnljótur Ólafsson.

Ásgeir Einarsson.
Benidil(t Þór'ðarsson.

Gubmnndur Brandsson.
Halldór Jónsson.
Indriði Gíslasson,

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum.
Magmis Andrésson.
Ólafur Jónsson.

Petur Petursson.
Stefán Jónsson.
Vilhjálmur Finsen.

þórour Jónassen.
Var tölul. 9. þannig felldur með 14 atkvæðum gegn 11.

Tölul. 10. Var með nafnakalli eptir ósk nokkurra þíngmanna Ieitað
atkvæða um það, hvort rita skyldi konúngi bænarskra,
samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu.
já (sögðu}: nei (sög'ðu):

Páll Melsteð. Petur Petursson.
Brynjólfur Jónsson. Vilhjálmur Finsen.
Arnljótur Ólafsson. þór'ður Jónassen.
Ásgeir Einarsson.
Benedikt þórðarson.
Gísli Brynjúlfsson.
Guðmundur Brandsson.
H. Kr. Fríðríksson.

Halldór Jónsson.
H. G. Thordersen.
Indriði Gíslason.
Jón Hjaltalín.

já (sögðu):

Páll Melste'ð.
Gísli Brynjúlfsson.
II. Kr. Fribríksson.

H. G. Thordersen.
Jón HjaItalín.

Stefán Eiríksson.
Sveinn Skúlason.

Jón Petursson.
Jón Slgurðsson frá Gautlöndum.
Jón Sigur'ðsson frá Kaupmannahöfn.
Jón Sigurðsson frá Tandraseli.
Magnús Andrésson.
Ólafur Jónsson.
Páll Sigurðsson.
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já (sögðu):
Stefán Eiríksson.
Stefán Jónsson.
Sveinn Skúlason.

Var það þannig samþykkt a~ rita skyldi bænaskrá til konúngs,
með 22 atkvæðum gegn 3.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til ályktunar-
umræðu og atkvæðagreiðslu malíð : um sektir fyrir illa meðferð á
skepnum. Framsögumaður í málinu er hinn heiðraöí þingmaður
úr Norður-Múlasýslu, Og vona eg menn hafi atkvæðaskrá þá, sem
prentuð hefir verið, fyrir ser.

At k v æ ð a s k r rí
í málinu, um sektir fyrir illa meðferð á skepnum.

1. Breytíngaratkvæðí Guðmundar Brandssonar:
A~ í staðinn fyrir: ,,50 rd." (,,60 rd.") (í nppástúngu nefnd-
arinnar) verði sett: ,,30 rd. (,

2. Breytíngaratkvæði nefndarinnar:
A~ 1. upp.istúnguatriðið verði þannig orðað :

Hver sem verður uppvís ao því, að hafa viljandi misþyrmt
skepnum, hvort heldur sínum eigin eður annara, eður beitt
víð þær, einkum kvíkfðnað og önnur húsdýr, í meðferð eða
víðurgjömíngí mlskunarlausrí haroýogi að nauðsynjalausu,
á ao sæta sektum til hlutabelganda sveitarsjdðs allt a~ 50 rd.,
eða líkamlegri hegníngu eptir málavöxtum, og serílagi með
tilliti til þess, hvort brotið er framlð í fyrsta sinn eður
ítrekað,

3. Breytíngaratkvæbi Benedikts Þórðarsonar:
A~ I. uppástúnga nefndarinnar verðí þannig orðuð :

Hver sem verður uppvís að því, að hafa viljandi og nauð-
synjalaust misþyrmt skepnum - hverjum helzt sem eru-
og hvort heldur sínum eigin eður annara, og að hafa á ein-
hvern hátt beitt víð þær í meðferð eða vlburgjörntngí mísk-
unarlausri harðýðgí, eða af skeytíngarleysi stofnað þeim í
kvalir og dauða, á a~ sæta sektum til hlutaðeiganda sveit-
arsjéðs frá 1 rd, til 50 rd., eða líkamlegri hegníngu eptir
málavöxtum, og serílagi með tilliti til þess, hvort brotið er
framið í fyrsta sinn eður Itrekað.

4. Breytíngaratkvæðí Stefáns Jónssonar:
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A'O í staðinn fyrir orðln : "hestum, ktim, kindum og geituma
(í tölul. 6), verði sett: »kvihftnaði".

5. Breytingar- og vlðauka-atkvæbi Jóns Peturssonar vlð tölul. 6.:
a, Aú í staðinn fyrir orbín : "einkum hestum, kúm, kindum og

geitum~, verði sett: ,)ein7nnn alidýruma.
b, A'b orbin : "e'ða vísvitandi af skeytíngarleysl stofni þeim í

kvalir og dauða", se úr felld.
e, A'b á eptir orðln ; "miskunarlausri harðýðgí", se bætt inn í:

"eins hver sá, er hefir við haft hvalafullarveiðibrelltw, eða
að nauðsynja lausu kvelur dýr eða fugla, þó einginn se
eigandi peirra",

d, A'b cptlr orðln : "málavöxtum((, se inn í bætt: "allt að 20
vandarhöggum('.

6. Nefndin:
A'b þingið biðji um lagaboð þannig orca'O:

Hver, sem verður uppvís a'b því, a'b hafa viljandi misþyrmt
skepnum, hvort heldur sínum eigin eða annara, einkum hestum,
kúm, kindum og geitum, eður beitt við þær í meðferð eður
vi'ðurgjörníngi miskunarlausrí harðýðgi, eða vísvitandi af skeyt-
íngarleysí stofnað þeim í kvalir og dauðu, á að sæta sektum
til hlutaðeiganda sveitarsjóðs allt að 60 rd., eða líkamlegri
hegníngu eptir málavöxtum, og serílagi með tilliti til þess,
hvort brotið er íramið í fyrsta sinn eður ítrekað,

7. Víðaukaatkvæði Ásgeirs Einarssonar:
Á eptir orðið (í tölul. 6.): "skeytíngarleysi ", verði bætt inn
í: "eða óráðþægni við sveitarstjórnina((.

8. Uppástúnga Páls Sigurðssonar:
A'b þíngi'b riti komingi bænarskrá þess Innihalda, að frum-
varp (um þetta mál) verði lagt fyrir næsta þíng.

:Máli'b afhent framsögu manni.
Framsögumaður (Halldór Jónsson): Nefndin hefir, eins og

hún rá'bgjörN víð undlrbúníngsurnræðuna, laga'b nokkuð niðurlags-
atríðíð í nefndaralltlnu, og hefir haft nákvæmt tillit til athugasemda
þeirra, er ýmsir þíngmenn gjörðu um malíð, og það er ósk og von
nefndarinnar a'b þetta hafi tekizt svo, að þíngíð fallist á breytínguna.
Um breytíngaratkvæðin skal eg a'b eins fara friurn orð Ilm ; 4. breyt-
íngaratkvæOi'ð er tekið til greina og aukið með orðunum: "og önnur
húsdýr", og sett á þann stað, er betur þótti við eiga, því það eru
þessar skepnur, sem menn hafa undir hendi, og eiga að sjá fyrir
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fó~ri. 3. Breytíngaratkvæbið er, eða þó ;1 a~ vera samrar meiníng-

ar og niðurlag ncfndar.ilitslns, sem hinn heiðraði þingrnabur hefir

ætlað a~ laga; en eg held, ao það hafi fremur aflagast en lagazt ; í
fyrsta atriðlnu hefir hann bætt inn í orðinu ",nallosynjalallst", en þao
lÍ þar ekki eins vel við, eins og í næsta atríbí, þar sem nefndin hefir

sett þnð ; svo hefir hann samteingt þessi t"ö atribí mco "og" í staðinn
fyrir J)e~a(', svo eptir breytíngaratkvæðí hans þyrfti maður, til a~

verða sekur vlð skepnur, bæði ao misþyrma þeim, og a~ beita víð
þær í meðferð eða vlðurgjörníngt tuiskunarlausrl harbýðgl, en nefnd-
in áleit hvort nm sig næga sök; og seinasta atríbínu hefir hann hald-

i'O a'O mestu; en nefndin hefir sleppt því, af því allt, sem til álita
getur komið eptir því, m.í heim færa undir annað atriðið. Breytíng-
aratkvæöi hins háttvirta 5. konúngkjörna þingmanns undir staflið a
og b hefir nefndin tekið til greina, nema hvað Mn hefir brrikað orð-

ið "húcidýr" fyrir "alidýr"; stafliöurlnn "e" held jeg se óþarfur, því
þegar menn ern brinlr a~ mí einhverri skepnu, sem einginn ;1tti 1Í'O-

ur, fara þeir með hana sem sína eign, og geta því orðið sekir fyrir
illa meðferð hennar.

Guðmundur Brandsson: þno er nú, eins og eg víð undirbtin-
íngsumræðuna sýndi fram á, ekki gott ao koma lögum yfir þetta, og
því hefi eg tekið mer breytíngaratkvæbíð undir tölullð L, a~ í 8t;(0-

inn fyrir ))50 rd." (,,60 rd. « í nppástringu nefndarinnar) verði sett:
))30 rd. ", og þætti mer vel skipast, ef þessir 30 rd, l1000bt og svo það-
an af minna; en eg held helzt það nálst ekkert, því það er ekki
hægt ao koma lögum yfir þetta, en þíngið ræður, hvað það vill gjöra.
Eg held mí það se bezt,a~ fresta þessu m.íli, og því vil eg halla.
mer að upp-istringu þíngmannsins úr Rang.írvallasýslu, undir tölulið

8. Hin breytíngarathæ'ðil1, skal eg því ekki tala um; einúngis vil
eg Iítib eitt minnast á það, sem stendur undir tölllli~ 5. staflið e,
þar sem talað er nm kvalafullar veiðibrellur á þeim dýrum, sem
einginu hafi eignarrétt yfir. Eg skil nú ekki, hvernig fara ú a~ taka
þetta inn í lög; því eptir þVÍ, ef það yrðí samþykkt, lI1;í ekki skjéta
lÍ fngl, eða eítra fyrir tón, eða valskir, eða krækja lunda, og margt
fleira, því þetta getur allt misheppnazt, skepnan sloppið, og helst
þá, en það er þó ekki gjört a~ nauðsynjalausn, og því skil eg ekki
hvernig á að koma því fyrir. Líka vil eg minnast ,i vlðaukaatkvæt-
fb undir tölum) 7., því yrðí því framgeingt, a~ þetta yrbl lög, er
ekkert a'b því, að aðhyllast það; þa~ getur eins komið fyrir, að ein-
hver stofni skepnum sínum í kvalir og dauða, af óráM og mótþróa,
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eins og af einhverri illmennsku eða skeytíngarleysi, og þá á sveitar-
s.i(í~lIrinn sanngjarna heimtíngu á bótum fyrir það, en í rauninni
liggur mer það í léttu nimí, hvað af þessu verður aðhyllzt, því eg
er í rauninni á móti því öllu.

Framsögumaður : Nefndin felldi rir seinasta atriðið úr niður-
laginu, til þess að lagaboðið yrði ekki of yfirgripsmlkið, sem valda
kynni ýmislegri útleggíngu; annað atriblð felur í Sel' allt, sem nauð-
synlegt er. Stafliður "d", í breylfngaratkvæði hins háttvirta 5.lwn-
úngkjörna þíngmanns, finnst mer ekki komast "el aö ; kæmi það inn
f, held eg orbin : J)cptir malnvöxtum", yrði helzt að heilllfæra til hinn-
ar Iíknmlegu refsíngarinnar, eu nefndin vildi að þau einnig skyldi
heimfærast til sektanna.

Ólar11r Jónsson: l1a'O hefir verlb stungið upp :í, að skjóta mál-
inu :í frest, en eg se cinga þiírf ;1 því, :1'0 fara ao ræða þetta m:íl á
næsta þíngí, og eg se ekki ao það se til annars, en auka með því
kostnað; eg held, ao þetta se einúngis sprottið nt' mlssldlníngi á
lagabo'Oinu, en hinn hæstvirti lwmíngsfulltrúi henti þó víð undir-
lniníngsnmræðuna til þess, lfklegn af því hann hefir óttazt fyrir mis-
skilníngi og viljað fyrirbyggja hann, 30 þaö væri ekki ætlazt til, a'O
þetta lagaboð næði út yfir öll þau tilfelli, sem um hefir verið talað
af þíngmönnum,. til dæmis: ef einn setur svo óforsjállega á hey sín,
at:! hann missir. úr 11Or. þa'O er ekki tilgangurinn, a'b lagaboðið nái
yfir þessi tilfelli, heldur eins og hinn hæstvirti konún,qsfulltrúi hefir
teklð fram, míðar það til að fyrirbyggja, að skepnum, sem menn
hafa undir höndum, yr'ði misþyrmt. Mer sýnist því rnalíð vera mjög
einfalt og öbrotíð, og því er ekki ástæða til að fresta því, -það er
ekki nema til að baka nýjan kostnað. Eg fellst því á uppásuingur
nefndarinnar eins og þær nú eru, en vil hafna öllum breytíngarat-
kvæðunum.

Konúngsrulltrúi: Eg verð að styðja orð hins hefðraða þíng-
manns frá Húnavatnssýslu, að það se eluúngis til a'b auka óþarfan
kostnað að biðja 11111,a'O nýtt frumvarp se lagt fyrir um þetta mál.
Eg ræð þínginu til, a'b fallast á uppástringur nefndarinnar, en fella
öll hin uppástúnguatri'ðin.

Jón Petursson: Eg ætlabi að eins HÚ tala lítlð eitt um breyt-
íngar- og víðaukaatkvæðí mitt undir tölul, 5. Nefndin hefir abhyllst
hö hin fyrstu þeirra, Qður breytingaratkvæðin undir bókstöfunum et
og b; því eg ætla ekki að f:í mer til, þó nefndin hafi ekkí getað
aðhyllzt að hafa or'ði'b,)alidýr", heldur hafi haft :)húsdýr«: líklega af
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því henni hefir þótt hitt of Islenzkulegt, og þetta stendur mer á sama,
og ætla þVÍ ekki heldur ao mæla meira með þVÍ; líka hefir nú nefnd-
in sleppt ao vilja láta hegna þeim, sem" vísvitandi af skeytíngar-
leysi stofnuðu dýrum í kvalir og dauða", og var þetta rétt gjört af
henni, því skeytíngarleysíð getur aldrei verib orsök til þess, að menn
gjöri eitt vísvitandi ; en eg skal ekki f;Í:;t meira um þetta, fyrst því
CI' sleppt af nefndinni mí í því breytíngaratkvæði hennar, sem er
undir tölulið 3. Nefndin hefir þar :i móti eigi viljað fallast á 5.
breytíngarntkvrcðí mitt, undir staflið c. Eg get nú ómögulega skilið

í því, hvers vegna það á ao vera leyfilegt, að helja dýr, sem eing-
inn á, en hegningarvert ab helja dýr, sem eru í eign manns ; það
er eðlilegt, a\'; það vær! munur :í hegníngunni, en öeðlllegt, að eing-

in hegníng 51mIi við liggja, þó dýr, sem í einkís eign eru, se kvalin;
eg get a\'; minnsta kosti ekki skilið það, Eg þekki mörg dæmi her
:í landi upp :í það, að maður hefir kvalið dýr, sem var í einkís
eign, á þann hlítt, a\'; þab var auðsj.ianlega hegníngarvert; því það
verðskuldar hegningu, ao nota ser þrælslega þá yfirburði, sem guð
hefir gefi'/) manni yfir dýrunum. þa'ð svívírðir munnlega náttúru.
þa'ð var maður, sem ,itti varp; örn lagbist ~ívarpið, hann naði örn-
inni plokkaöl hana lifandi og sleppti henni svo; þetta álít eg nú
hegningarvert og get ekki skilið, hvers vegna menn eiga ao mega
helja þessi dýr að gamni sínu, ef það er hegningarvert að helja
þau dýr, sem einhver á; eg get ei skilið að það se ekki saknæmt;
að minnsta kosti þykist eg vel geta verið þekktur að þVÍ, að hafa
þessa meíníngu, þó aðrir kunni að hafa annað álit á þessu, þao

er ekki meiníng mín með "kYalafullar veíblbrellur", ao þao eigi að
refsa hverjum þeim, sem ætlar ao veiða dýr, en missir þess; skot
er t. d. kvalafullt, ao þvi leyti það sviptir lífinu, en þess konar er
eptir almennum hugsunarhætti ekki kallað kvalafullar veiðibrellur.
En það eru til vclðlbrellur, sem ómögulega geta áIitizt ésaknæmar,
þegar þær eru þannig lagaðar, að leingi eru að helja dýri!), áður
en þær loksins geta múrtað úr þVÍ lífi 0, t. d. Danir hafa eins konar
króka við selaveiði, og eg hefi heyrt Íslendíngum láo, að þeir ekki
brúku'ðu þá líka. þessir krókar eru festir vio skerín, selurinn skríð-

ur upp á skerið, krókarnir festast í magann á selnum; hann liggur
svona kann ske marga daga, þangað til gefur ao vitja um; það er
betra að vera an sels, en veiða hann svona. Framsáqumaður sagði,
ef það, sem veiða á, næbíst, þá væri þao kornið í eign manns, og
ef því væri úr því misþyrmt, þá hlýddi þao undir uppá_s~lÍngu nefnd-
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árinnar. En ef það sleppur aptnr, er það þ,\ veiðimanneins eign?
Ætla þeim, sem tekur það IÍr þVÍ, yrði refsað eim og þjófi, þó hann
vissi, ao hinn hef'ðí veitt það, en misst það síðan, eður mundi hann

geta gelngið að því sem eign sinni, ef einhver næði þVÍ aptur seinna?
Eg held ekki. Dýrið getur ekki sagzt verða eign veiðimannsins, fyrri
en hann hefir drepið þao; en drepi hann það eigi, heldur Líti það
lifa, eignast hann það ekki, nema hann setji það í SYO rambyggi-
legt varðhald, no þao komist eigi burtu, eður hann setji lÍ það eitt-
hvert auðkennilegt eiguarmark sitt, og þau hafa menn eigi mí, t. a.
m, á fuglum, ebnr hann geti tamið það. En þó ekkert se um þetta
Í danska lagaboðinu. þarf ekki að ónýta þao þar fyrir. Mer finnst
a\) se þetta ósaknæmt, þá se einnig ósaknæmt að misþyrma dýri,
sem er undir elgnnrr.iðum eins j því þó hrafn se alinn upp og tam-
inn og honum misþyrmt, þá er það eptir minni meiníngu ekki hegn-
íngarverðara, en að ná Ina fn i, og helja hann ao gamni sínu,

,Magnús Andr,~sson: Af þVÍ eg ekki talabí neitt \'io undir-
búníngsumræðu þessa máls, vil eg gjöra grein fyrir atkvæði mínu,
svo það sjriist í þfngtíölndunum, hvernig a tkvæð i mitt hneigist, Eg

get nú ekki fallizt ii breytfngnratkvrcðí, sem gjöro eru vlð nefndar-
áliti!'!, þYÍ þau bæta það ekkert, eins og það nti er eptir seinasta
frágáng nefndarinnar; flest þeirra ern ekki nema sm.i-orðabreytfngar,
sem eigi gjörir mikið til; en samt getur það eigi lítt ser stað, ao
lög nái yfir allt; þYÍ sitt er ao hverju, Eg "ii ekki fresta málinu,
þVÍ bæðl hreifir lík tilfinning ser í mínu eigin brjósti, og lög eru
þörf Í þessu efni.

Benedikt Þórðarson: Mer nægir fyrir mitt leyti, ao eg get
l'áOið það af ræðum þíngmanna, að malefni þessu, sem her ræbír,
verði framgeingt á sem beztan hátt, eptir faungum þeim, sem fyrir
hemil eru, og þarf eg því ekki ao tala margt UIll breynngnratkvæði
mitt; það verbur sjálft all halda svörum uppi fyrir sig, ef þao getur
það ; það er nú fyrilt og fremst byggt lí niburlagsnpprístúngu nefnd-
arinnar, en nú hefir nefndin sj:ílf komið fram með breytíngnratkvæði,
dem mjög líkist mínu; hinn heiðrabi framsögumaður hefir her gætt
stöðu sinnar, og teklð fram í tölu sinni nokkur en ekki öll orð þau,
sem í atkvæði mínu ern, en ekki nefndarinnar, og hefir hann fundið
sitt að hverju og skilst mer ekkert af því. Orðíb "nau<lsynjalanst"
þykir honum áraungum stað hjá mer, en eg held þa'O ekki; því er
það ekki opt, ao :;\'0 getur á staðið, H\) nauðsyn og skylda heimti all
menn misþyrmi skepnum? t. a. lll. er þa'O ekki misþyrming í meira.
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lagi, ac spreingja hestinn undir ser af ofrei'b? En mega þeir, læknir-
inn og presturinn meta það svo grannt, þó svo geti farið, þegar líf manns
liggur víð, al> þeir hraði sem mest Ierbinní ? Eg held ekki; orðunum:

"hverjum helzt, sem eru", gat hann að eingu; þeirra þurfti mí helzt
al> geta, því í þeim liggur Iíknarmáli'b handa öllum skepnunum yfir
höfuð ; við þau varð og hjá korníst ao telja upp Iaeinar, en láta
margra ógeti'b, eins og nefndin gjörði. OrOin:" eða af skeytíngarleysi
stofnað þeim í kvalir og dauða", vildu margir nema burt hjá nefnd-
inni, en eg heit þeim þó, og fannst mer þau þyrfti ao vera. þa'b sem
áður er sagt, miðar ao eins til verklegrar framkvæmdar; en er það nóg
a'b gjöra ekhi illt? .ii. maður ekki þess utan að gjöra gott; er það
nóg, a'b leggja ekki hendur á skepnuna til að drepa hana ao þarf-
lausu, ii rnabur ekki líka að sj á borgíð lífi hennar, þegar því er
hætta búin, og hirða um að bjarga því? Er það rett að Sjil skepn-
una á flæðiskerinu, og geta komið henni þaðan, en nenna því ekki,
en bíða heldur þess, a'b hún kafuí þar? það sýníst mer þó ekki.

Um hin atriðin á atkvæðaskrdnní tala eg eld, ert, því það nægir
her sem nniltakíb segir: )}a'b hver skari eld að sinni köku",

Jón Sigurðsson ff;i Tandrasell: Nefndin hefir nú laga'b svo álit
sítt, að eg er miklu betur anægðnr með það en áOl1r, eg held þe~~
vegna flest breytíngaratkvæðln óþörf; það m.í, eins og sá heiðraði
framsögumaður sagðí, draga flestar skepnur undir lög þessi, ef þau
eru orðuð eptir atkvæði nefndarinnar; því þykir mer breytíngarutkvæð-
in þess háttvirta 5. konungkjörna þingmanns, sem eru undir tölu-
li'b 5., vera öldúngis óþörf, og ekki víð eigandi; þYÍ þar sem hann

tók dæmið af manninum, sem plokkaði örnina, upp á kvalafullar veiði-
brellur, þá lítti það ekki þar Yi~,; maðurinn hefir fyrst veitt örnina,
og þegar bann var búinn að veiða 113na, svo var hún hans eign;
SYO plokkaðí hann eða haldi hana; þar haldi hann sína skepnu, og
straffast fyrir það eptir þessum lögum, því nefndin hefir skýrlega
fram tekið þess háttar. Eg held eg hallíst því að áliti nefndarinnar,
þó mer hefði þótt það æskilegra, eins og eg sagði víð undirbtin-
íngsumræðuna, að lagaboði þessu hefði fylgt ákvörðun um, hvernig
þessi mál ætti að höfðast ; þá er líklegt að stjórnin hafi gætur Ii
að gjöra þá ráðstöfun, og Hit eg því ekki, hvort mer þykir tilvinn-
andi þess vegna, að fallast lÍ 8. uppastringuna, sem stendur her,
eður að tefja fyrir málíuu.

Stefán Jónsson: Eg felli mig nú betur við upp.istúngu nefnd-
arinnar eptir þær breytingar, sem hún hefir gjlirt; eg ;ilít því mitt
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breytíngaratkvæði óþarft, svo það getur fallið úr, af því það se tekið
inn í fyrri hlutann af upp.ístúngum nefndarinnar. Menn hafa hald-

it'J, að þeir mundi sæta sektum, sem felldi IÍr hor, og því gjört
breytíngaratkvæðíð undir tölulio 7.; en eg er ekki "i ss um, ab það
eigi alls kostar vel við; því það er ekkert að því, þó mönnum
verbí hugföst meiri varkárni í þeim efnum, og það yrði að líkindum
þegar menn vissi, að hegna má fyrir slíkt; en það er annað rá'ð
við því, og það er; a~ menn ráðfæri sig við sveitarstjórnina og fengi
hana til að raðleggja sér og fylgdi svo rríðum hennar um lísetnínguna,
þ,í er Iyrlrbyggð kæra, þó ekkert breyttngaratkvæðl se tekið, En eg
vil ekki fresta málinu; því eg se ekki, ali það vinnist neitt "ið það,
en það er kostnaðarankí ; því þó frumvarp kæmi, er ekki sagt, að
það yrði betra en þetta; eg álít því uppastúngur nefndarinnar beztar,

Jón Hjaltalín : Eg hefi nú yfirvegað þetta mál; en þótt eg
nú fúslega játi, að breytíngaratkvæðí hins 5. komingkjörna þíng-

manns se sprottin af næmri og hrósverori tilfinníngn, vil eg biðjn
hann a~ gá að því, a~ í náttúrunni verour ekki komízt hjií, að dýr-
in líðí fyrir manninn; þau ern líka lögð undir mannsins vald, og
það, a'D eigi megi brúka kvalafullar veiöíbrellur, getur misskllízt svo,
að ekki megi skjóta dýr eða veiða ; því dýríð getur miszt og þ,í

kvelst það eptir skotið. Hvað óargadýr snertir, þá skal eg mí játa,
að eg hefi ekki mikla tilfinníngarsemi fyrir þeim, sem leggjast á
fena~ og önnur dýr, og rífa þau í sundur; eg held eg hlífist ekki
við ao.skjóta tóu, sem kann ske bítur lambið mitt, ef hún sleppur.
Hvað dæmið um selina snertir, þá er það illt fyrir tilfinníngu manna;
en það þarf ekki lagaboð um það ; því se þessir krókar brúkaðir,
þá gjöra menn ser, far um að taka fljótt af þeim; viðvíkjandi öðr-
nm dýrum t. a. m. hræ dýrum, þá er hart a'D hegna fyrir það, þó
menn vængbrjóti fugl; því þó tilg:íngur uppástúngumanns se göður,
þá á það samt varla víð, Annars yrði líka stundum ómögulegt ao
veiða t. a. 111. hvali; þá veiða menn þannig, að þeir leggja þá með
j.írnfleygum ; hvalurinn fer sína leið með fleyginn í ser, og svo gref-

ur um hann og fiskurinn deyr af þVÍ, og svo rekur hann UPPi það
væri þ6 hart að meina mönnum slíka veiði. Á hrærandi hin
breytíngaratkvæðin, þá held eg mótbárurnar gegn þeim se á gdð-
um rökum byggðar, einkum því undir tölulið 8.; því það er ógjörn-
íngur að fresta því, lángtum nær að flýta því, þar málið er einfalt;
nú hefðum ver þá eytt tíma til þess, án þess það se sagt, að það
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yrði betra, þegar þa~ kæmi aptur en nú, og því get eg ekki fallizt Ii
þetta breytfngaratkvæðí, en einúngis á uppastungu nefndarinnar.

Þórður Jónassen : Vlð undírbriníngsumræðuna tók eg það fram,
ail eg væri hræddur um, að rnalíð gæti ekki núna orðíð þannig úr

garðí gjört, eins og óskandi væri, og eg hnelgðlst því til að fresta
því, Eg sagð] þetta ekkl í þeirri veru, ab eg vildi fella málið, held-
ur eírningis af þeirri ástæðu, að mer var annt um máIi~ í sjálfu
ser. Eg held nú að malíð geti or~iCl þannig útblÍiCl fd þínginu,
a~ það verbí frambærilegt, og geti korníð a~ gagni, og þá er mer

lokið. Sýni reynslan eptir á, að eitthvað þurfi að laga, eður a'b um-
bæta, þá má bíðja um það, og þíng ið hefir híngaö til ekki kynole-
a'ð ser víð.að biðja um það í öðruni nuilum, og þ/i má það eins í þessu.

Páll Sigurðsson: Eg er nú ekki sparnaður, en samt er eg ekki
sannfærður um, a~ ekki se biðin þa~ bezta með þetta lagaboð nú,
því eg er óttasleginn fyrir, að út um landið verði margar og ým-
islegar skoðanir um þetta mál, eins "el eins og hill' í salnum, og eg
veit ekki til, a~ um þetta hafi kornið aðrar bænarsknír, en þessi
eina mína, og það virðís] mer sýna, að þjdðínnl ekki þykir þurfa
lagaboð um þetta, enda veit eg ekki til, ab lögfræðíngar hafi kom-
izt í nein vandræði, þó þeir hafi neyðzt til a~ dæma eptir álitum,
af því eingin lög væri her til um þetta efni; því er ekki sagt, a()
annað se kostnaðanninna, en a~ fresta því. Sagt hefir verið, a()
þyrfti lög um asetníngar ; í því efni er aCl vísu mikið ábótavant og
töluvert skeytíngarleysi, en það fer þó batnandi, og þjóðin el' farin
a'ð sjá, að betri hírðíngu þarf á skepnum, og þó kom ekkert laga-

boð út um það, þegar það var vest, og því þarf varla lagaboð nú,
þegar það er lÍ framfaravegi. Belavelðabrellur þær í Danmdrku, sem lí

var minnzt, eru ekki brúkabar her, og því þarf ekki lög gegn því;
það væri a~ smíða neglu í skip, sem ekki væri til. Eg held að þa~
se einhver gömul lög til um það, þegar skepnum er misþyrmt af á-
setníngi, t. a. m. beinbrotin, stringln eða þrælslega misþyrmt; en því
er betur, að slíkt kemur sjaldan fyrir her á landi; þetta eru líka
nokkurs konar sakalög, og því snerta þau mlkíð persónuleg réttindi
manna, og því er betra, a~ lagaboðið se nákvæmt og vandað ; þar
til geingur það inn á eígnarréttinn, sem menn eiga yfir dýrunum;
og verði beðíð ium þetta, eins og það nú liggur fyrir, þá finnst mer
að lög yrbí mjög öakveðín, en þess hægra veitir bæðí að fara í kríng
um lagaboðið, og eins' að draga út úr því ýmsar þýðíngar, og beita
þeim margvíslega til :ífellis ella sýknar, og álít eg því, a~ landsméllll
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gæti haft þa'ð gott af frestinum, ao lagaboðið yrti betur af hendi
leyst, en eg ,ílit það muni nú verba. IHr er eingin ákvörðun UIlI,

hvort sókn til sekta fyrir afbrot gegn þvi skeða sækíst sem opin-
ber eba priuat, og fleira þess háttar, svo meiníng mín hefir ekkert
breytzt, síðan eg tók mer það breytíngaratkvæðl ; en verði lagaboð-
inu breytt síður, þ,i er ekki kostnaðurinn minni, en þó því se frest-
av nú. Eg skal ekki neita þVÍ, að mer falla betur uppnsuingur
nefndarinnar; en br cytíngurntkvæðlu bæta lítio úr. Fallist því þing-
i\) á málið mí, eins og mer þó finnst þa'ð nú liggja fyrir, þ:i ætla
eg a'ð grei()a atkvæði móti því, all það verði, svona Iagab, gjört her

að gildandi lögum.
Framsiiqumaður : Eg skal ekki gefa tilefni til, ao umræðum-

al' verði Iríngar, uru svo einfalt og óbrotíð mál, með því að svara
aðfinníngunum orði til orcs, því síður sem þær hjá flestum hafa

verið mjög vægilegur. Mer gleymdist aðan að minnast á breytíng-
aratkvæðíð um, a'b sektirnar mætti ei verða hærri en ,,30 rd. "; eg get
ekki fallizt á þetta; það er vel aðgætandí, ab sektirnar mega g.íngu
allt að ,,50 rd."; eptir málavöxtum geta þær eins fyrir það verið að

eins 1 eða 2 rd.; en eg vil ekki, að dómarinn se bundinn víð ,,30 rd.",
ef það er :ilit hans, í einhverju serlegu tilfelli, að þær ætti að vera
hærri. Hinn háttvirti þíngmaður Barbstrendínga vill Líta orðið
"nan'ðsynjalaust(' heyra til fyrra atrlðísíns, af því hann misskilur

greinina, og heimfærir þa'b til fyrra hlutans, sem nefndin vill Lita
vera innibundið í þVÍ síðara, t. a. m. að hestum se ofþjakað Ii reið
e'ba með þúngum klyfjum; þetta liggur þó beinlínis í orðinu »meo-
fer'O« eptir venjulegri brúkun þess. Sami mlsskílníngur kom einnig
fram í ræðu hins háttvirta 1. konúngkjörna þíngmanns. Breyting-
aratkvæði hins háttvirta þíngrnanns Strandasýslu geingur leingra, en
nefndin ætlaðíst til, og svo er eingin misþyrmíng eða ill meðferð
skepna, sem lagaboðið ,i að hljóða um, beínlínis fólgin í óráð-
þægni vio sveítarstjdrnlna, þó þetta vel geti leitt af henni. þao er
óþarfi, <1'0 hrekja það, sem hinn háttvírt! 5. konúngkjörni þíngrnað-
ur fann að orðunum í nefndarálitinu "vísvitandi af skeytíngarleysiU,.

því nefndin hefir nú sleppt þeim (It; en ekki get eg fundið í þeim
rángmæli, því menn geta gjört eitthvað vísvitandi af illvilja, og
líka einúngis af skeytíngarleysi. Fuglinn, sem henn talaði um, að
skotinn kynni að verða, en fljúga burt á eptir, mætir ekki eptir það
iuisþynuíngu ; en örnin, sem hann líka tók til dæmis, má heimfær-
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ast undir þann flokk skepna, sem maður sjálfur á, úr Því hann hafði
hana á valdi sínu.

I-!. G. Thordersen : Eg hefi áður I;Ítio í ljósi meiníngu mína

um þetta mál, og ætla þVÍ ekki að fara að taka það upp aptur,
heldur elnúngls lýsa þvl, að hún er hin sama enn þá, og eg "ero
að álíta þao sorglegt, ef a~ nuílinu nú yrði frestað ; eg mun greiða
<ttkvæOi mitt í sömu stefnu og nppastúngur nefndarinnar eru, sem
eg vero að úlíta no hafi leyst ætlunarverk sitt vel af hendi á SYO

stuttum tíma; en eg vil vekja athygli þíngsíns ao því, ekki ao hrinda
því máli frá ser, sem stendur Í svo nánu sambandi "io r.íðvendní
og siðíerbíslegar tilfinníngar, og því, sem viðtekið er á meðal allra
sibaora þjöba. UIlI breytíngaratkvæðln ætla eg ekki að tala, þó mer
þyld ekkert ao því, sem stendur undir staflið 5., tölulið e, ef
"ln'alafullar vcíðíbrellur" er sleppt úr, se bætt inn Í ii eptir: "lllisk-
unarlausri harðýðgi", því það er öldúngis í sömu stefnu og uppá-
stringur nefndarinnar, og eg vil eins og hinn 6. komingkjörnl þíng-
maður, votta hinum 5. komingkjörna þíngmanni vírbíngu mína fyrir

þao; því það er samkvæmt tilfinníngu minni. Um hin breytíngarat-

kvæðin ætla eg ekki að tala; eg er ekki samþykkur þeim.
Indriði Gíslason: Eg vil elmingls geta þess, að eg felli mig

bezt vlb breytíngarntkvæðí nefndarinnar, en þó svo, að í stað ,,50 rd."
verði settir ,,30 rd. ", eins og er í breytíngarutkvæðlnu undir tölulið 1.

Framsiiqumaður : Ef þíngio aöhylllst þann hluta af brcytíng-
aratkvæði hins háttvirta 5. komingkjörna þingmanns, sem fekk með-

mæli hins háttvirta 2. konúngkjörna þíngmanns, kæmi orðin : "ao
nauðsynjalausu' kann sko illa via, af þVÍ þau stæði tvisvar hvað
eptir annað, hlO gladdi mig, að hinn háttvirti þíngmaður Rangvell-
ínga aðhylltlst þó helzt breytíng nefndarinnar, og óttast því síður

. spár hans um hænarskrár, er aa muni dynja, þó þíngið nú þegar

beiddi um Ingaboð.
I-!. Kr. Friðriksson: Eg vildi a~ eins minnast lÍ breytíngar-

atkvæðið undir tölulíð 5., og þá það undir staflið d; það var ekki rett
af framsögumanni, þar sem hann sagði, ao "eptir m.ílavöxturn"
ætti ekki "ið, því líkamleg refsíng kallast ekki að eins hýOíng, held-
ur líka vatns og brauðs hegningin og hegníngarvlnnan, t. a. rn, æfi-
hingt erfiði ; en það el' þó ekki ætlun nefndarinnar, að svo skuli vera;
en eins og nauðsynlegt þykir, að akveða, hvað háar sektirnar skuli
vera, eins hlýtur að vera nauðsynlegt að ákveða, hversu mikil hin
líkamlega refsing mest má vera, því se nauðsynlegt að ákveða, ali
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fjársekt megi a'O eins mí til 50 rdl. en ekki 51 rdl. þ,i er ei síður

nauðsynlegt a'O fyrirbyggja, að dómararnir dæmi til æfilángs erfibls
fyrir mlsþyrmíngu á skepnnm; en þótt viðaukaatkvæði hins 5. kon-
úngkjörna þingmanns se tekið, getur það eigi valdið neinum misskil-
Ingi, því að eptir aðgreíníngarmerkjunum getur "eptir rmílavöxtum"
hjá nefndinni ekki lítt vi'O sektlrnar, og því er betra að ákveða, hvað
há líkamleg refsíng má vera.

Pétus: Petursson: Eg vil spyrja forseta og þíngíð um það, hvort

ekki megi bera þessi orð í 2. gr. lÍ atkvæbaskránní: "~hvort heldur
sínum eigin, eður annara « upp ser, þ"Í felli það úr víð atkvæðagreiðst-
una, yrði breytíngaratkvæðíð undir tölulið 5., staflið e, óþarft; því
uppastúngn nefndarinnar yrði þ:í orðuð svo, að hrin yfir gripi allar
skepnur, og aöhylltlst eg þ:í npp.ístringu nefndarínuar, ef hún er svona
orðuð; þar er tekið fram einkum kvikfénaður og húsdýr og þar er
eignarrðttlnum gefið það gildi, sem hann á.

Framsðoumaður : l'ó eg felli mig ekkert illa vio breytíngarat-
kvæði hins háttvirta 3. kemingkjörna þingmanns, vil eg þó geta þess,
að nefndin vildi með þeim umtöluðu orðum benda til þess, að eign-
arrétturlnn gæfi eingan rett til a'O fara illa með skepnur. A'O tak-

marka líkamlega refsfngu, fannst nefndinni ei svo nauðsynlegt, þar
hún mundi helzt taka við, þar sem sektunum sleppti,

Konúngsfulltrtti: Eg vil ekki riÍoa þínginn til að fella út orð
þau, sem hinn heiðraði 3. konringkjörnl þfngrnaður re'O til. Eg se

ekki heldur a'O það se nauðsynlegt, til að fella breytínguratkvæðlð und-
ir tölulíð 5. e, því það ætti að falla, hvort sem er. þess er nefnilega

gætandi, að eingin getur kvalið dýr, nema hann hafi hendur á því
eða hati veitt þab, en hafi einhver löglega veitt dýr, þá er það dýr
orðið hans eign; sýni því einhver þess konar dýri mlsþyrmíngu
nauðsynjalaust, verður hann fyrir það hegnmgarverður, eins og hann
hefði mísþyrmt hverju öðru törndu dýri. En veiði hann ólöglega, þá

veiðir hann þeim, sem lóð á, og þá er dýri'O annara eign.
Ásgeir Einarsson: þetta mál er nú orðið nokkuð fjölrætt, en

það mun þykja ræktarlegra af mer, a'O eg láti ei bera þenna króa,
sem eg á á atkvæðaskrannl til grafarinnar þegjandi, en eg held ab
eg hafi nú samt ekki mikið fyrir því; ekki þarf a() reiða hátt högg-
íb, til a'O fella atkvæði þetta, því nefndin hefir 101mb það úti, og látio
upp í dyrnar með því, a'O fella burt þetta orð "skeytíngaleysi((; en
með því hefir hún fleigt burtu því eina frækorni, sem var af íslenzkrí

rót í nefndarálitinu ; en aptur koma útlendu veiðibrellumar inu
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í máli~, verði breynngaratkvæðí þess 5. konúngkjörna þíngmanns
samþykkt, þó eg sjái ekki eptir þeim; en þetta væri mikil hvöt fyrir
mig, til að greiða atkvæði fyrir uppástúngunni undir tölullð 8., þó

eg gjöri það varla.
Brynjólfur Jónsson: Eg vil að eins lýsa því yfir, a~ eg greiði

athæði með uppastringum nefndarinnar með þeim breytíngum, sem
þar eru áorðnar frá nefndarinnar hálfu. HYa~ greinina undir tölulið
2. snertir, þá virðist mer ógjiirníngur, að leggja hegníngu víð allri
misjafnlegri meðferð lÍ skepnum. Eg veit nm á Vestmannaeyjum, að
menn eru þar ekki ætíð sj.ilfrtíðir um, hvernig fer um skepnurnar;
sauMena'ðinn verður að hafa á úteyjum, sem opt er ómögulegt að
komast út í á vetrum, svo eiga verour á hættu, hvort þær lifa
eða deyja. Eins er það um hesta; þar er lítið haglendi og
ekkert hey handa þeim; þeir verða að deyja, ef þeir geta ekki lifal'l;
því hvorki hafa menn þar fó~ur fyrir sauðfé ne hesta. það er allt
undir veðrinu og náttúrunni komlð ; í góðum vetrum geingúr það
vel, en þegar harðan vetur ber að, þá er allt undir kasti komið,
og svona er það víðar á eyjum. En dómarinn verður a~ taka tillit
til kringumstæðanna á hverjum stað, því þó skepnan þannig fyrir-
farist eða líði nauð, m6ti vilja og vitund manna, getur þa~ ekki orð-

i~ til áfellis.
Forseti: þar e~ nú ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari á-

lyktarumræðu lokíð, og skal eg því láta gánga til atkvæða samkvæmt
atkvæðaskránni.

Síðan var gelnglð til atkvæða og fðllu þau þannig:
Tölul. 1. Bregtíngaratkvæðí Guðmundar Brandssonar, fellt met)

16 atkvæðum móti 5.
2. Breytíngaratkvæðí nefndarinnar:

Var það fyrst boríð upp þannig, að samkvæmt uppástringu
PetU1'S Peturssonar voru felld IÍr orðin : "hvort heldur
sínum eigin eða annara", og var greinin þannig upp borin,
samþykkt með 19 atkvæðum m6ti 4.
Síðan var borlð undir atkvæði, hvort skj6ta skyldi þeim
áour slepptu orðum inn í greinina, svo hún héldí ser, eins
og nefndin hafði stiinglð upp á, og var þat) samþykkt mel>
16 atkvæðum móti 4.
Voru þar með fallnir tölulíðirnlr 3., 4., 6. og stafllbirnir a
og b undir 5. tölulið.

Síoan var borið upp:
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Tölul. 5. e, þannig, að úr voru felld, samkvæmt uppástringu H. G.
Thordersene og Jóns Hjaltalins, orðin: "hefir víð haft
kvalafullar veíbíbrellur", fellt með 18 ath. móti 6.

5. d. -- fellt með 17 ath. móti 4.
7. var tekinn aptur al uppástúngumanni.

Síðan var leitað athæða um, hvort biðja skyldi um lagaboð
samkvæmt því, sem fallizt var á með atkvæðagreiðslunni, og var það
samþykkt með 22 atkvæðum, og var uppástringu Páls Sigurðssonar,
undir tölulið 8., þar með fallin.

Forseti: þ:i kemur samkvæmt dugskr.inuí til undírbriníugsum-
ræðu, nefndarálit í málinu um endurgjald varðTtostnaðarins í Vest-
ur-STtaptafellssýslu, o. s. frv. Fmmsögumaður er hinn heíöruðí þíng-

maður Rangvellmga.

Var svo nefndanilitið afhent framsögu manni, er las það upp.

"Alþíngi hefir kosið oss, er ritum her undir nöfn vor, í nefnd
til þess, a'ð íhuga bænarskrá, er komið hafði til þíngsíns frá Vestur-
Skaptlcllíngurn, og sem fer því fram, ao fá varðkostnað þann, er
þeir höfðu á Skaptártungu afréttum og fram með Fúlalæk, sumurin

1857 og 1858, endurgoldinn af jafnaðarsjóði suburamtsins ; upphæð
kostnabar þessa er samtals 457 rd. 64 sk. Seinna kom til þíngsins
uppristúnga frá þíngmanni Rangvellínga, um varðkostnað fram með
Markarfljóti að austanverðu, frá þórsmörk í sjó fram, og frá Þórs-
mörk norður að Torfajökll, og þaðan ao Tiiná, og er kostnaðar-
reikníngur þessi samtals 239 rd. 88 sk., og fer uppástringa þessi í
sömu stefnu og bænarskráín, að kostnaður þessi verði borgaður af
jafnaðarsjébi suðuramtsíns, eður öðru því fe, sem haft er til út-
gjalda í kl.iðamalinu.

þ,i ver nefndarmenn höfðum haft fund með oss, kom oss <Í-
samt um, að rita amtmanninum í suðuramtinu ; ver sendum honum
þá bréf 13. þ. m. og báðum hann svars um, hvort hann enn væri
ófáanlegur til, að endurgjalda varðkostnað Vestur-Skaptfellíngum,
annaðhvort í <Ír, eður þá næsta ár; gátum ver þess íbrefinu, ao
nefndin væri fús tl uð rá~a þínginu til, að vísa malinu til hans að-
gjörba, ef hann vildi lofa að greiða Vestur-Skaptfellíngum varðkostn-
a'binn. Ver Ieingum 15. þ. m. neitandi svar frá stiptamtmanui. þíng-
maður Ráugvellínga hafði og SYO skrifuð viðkomandl amtmanui 8. þ.
111., og svaraði amtmaður í gegnum forseta í líka stefnu og nefndiuni,
nefnilega, ao kostnaðurinn Ieíngíst ekki borgaður úr jafnaðarsjóðnum.
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Ver höfum nú nákvæmlega íhugað þetta mál; og skulum við nú
láta þínginu álit vort um það í ljósi.

Oss getur nú ekki annað fundizt, en amtsbúar þessir hafi gild-
ar ástæður fyrir bón sinni, og aa þeir eigi reUa heimtíng lÍ, a~ fá
verði þessa borgaba af jafnaðarsjéðí suðuramtslns, þar þeim hefir tek-
izt með því, ao verja Skaptafellssýslu fyrir klribafaraldrinu og nokk-
urn hluta Rángárvallasýslu (Eyja(jaU~lhrepp). Ver getum eigi betur
se'ð, en ao verðir Vestur-Skaptfellínga og R:íngæínga hafi verill öld-
úngis nauðsynlegir til all varna útbreiðslu klaðans, vegna þess all
helmapössnn sú, er stiptarntmabnr bauð Ringæíngurn, var í sjá lfu
ser varla möguleg og öldungls ómöguleg, þegar hrin var skipuð með
slíku gjörræði, sem fylgjandi bréf sýnir:

Eptirrit
af bréfi amtmannsins til sýslumannsins í Rangrírvnllsýslu dags. 29.
apríl 1858.

"þar eo nú með dampskiplnu þann 27. þ. mán. eru komnar
nægar byrgðir af klnðanieðölum, þá verour nú her meb skipall og
fyrirlagt, sem fylgir:
1. Allt geldfð og allt sjlíkt le í sýslu yðar skal þegar baða, jafn-

skjótt og menn hafa n:ílgazt kl.íðamebölin, og skal þau híngaa
sækja aa r.íðstöfun hreppanefndanua hlð brriðasta, en baoi'ð síðan
framfara á þeim tíma, sem þer með r:í'ði dýra læknis akvebíb.

2. Allt geldfð skal eptir baoill saman reka ii tiltekna staði í sýsl-
unni, þar sem hreppanefndir álíta hentast , þó SYO lángt frá
amtamétum, sem kostur er iÍ; skal það þar vakta lí kostnað eig-
anda, uns blíio er að baoa allt sauOfe f sýslunni. t'ar eptir vakt-
ist það í heimahögum til hausts, .isamt öðru fe.

3. A'ð öðru leyti skal hver fjál'eigandi skyldur aa halda fe sínu í
heimahögum undir vöktun, og hver skepna tæk, er á annars lóa
kemur, og eigandi sæti sekt a'ð auki, ef kært er.

4. Auk böðunar þeirrar, sem getið er undir nr. 1, skal allt fe gelt
og mylkt, sjúkt og heilbrigt baba tvisvar sinnum; skal hin fyrri
böðun framfara 6.-16. júní, hin síðari 12.-22. s. m.; sá er
vanrækir þetta, sektist 2 rd. fyrir hvern þann dag, er böðunín
ferst fyrir, allt til 10 daga (20 rd.); a'ð þessum fresti Iiðnurn er
fe hans rðttdræpt án allra bóta, og nýnefnd sekt Ress utan á-
fallin.

5. Hreppstjórnin skal hvarvetna sjá fyrir, að hreppurinn hafi nægi-
leg meðöl fyrir allt sauðfé sitt; greiðíst borgunin fyrir fram af
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sveitarsjöbnum, en jafnast síðan niður, eptir fj.írtölu hvers fjáreig-
anda. Vanræki hreppstjórnin þessa skyldu sína, skal luin sæta
20 -- 200 rd. sekt eptir málavöxtum, og verður það ekki talin gild
afsökun, a~ ekki er fe í sveltarsjóði, þar apéthekari Randrúp
hefir lolað allt að misslris gjaldfresti, innan hvers tíma hrepp-
stjórinn getur verið búinn að heimta saman gjaldið hj:i fjáreig-
endum.

6. Hreppsnefndir skulu vandlega hafa eptirlit lÍ framkvæmdum hins
framanskrífaba, og þegar kæra fyrir sÝtiIUlll!lnni, ef vanrækt á ser
stað, SyO sektirnar verði telmar hjá hinum óhlýðnu. Leyni hrepps-
nefnd einhverri vanrækt, sektist hrin 10 - 50rd.

Meðan baðanir fram fara, ferðast dýralæknar hver um sína
sýslu (Hansten um Riíng.irvallasýslu), og munu þeir hafa str:íngt
eptirlit með framkvæmdum þessara greina, og skýra sýslumanni
frá, ef vanrækt á sðr stað.

Rétt eptirrit sta '&festir.

St. Thorderscn",

Þegar nú aptur :i hinn bóginn er rett a~ gáð, ber Skaptafells-
sýsla og þessi hluti Rangrirvallasýslu mestan hluta kostnaðarins til
jafnaðarsjéðsins. það munu nú allir, sem nokkuð hafa tekið eptir,
hvernln sýki þessi hefir hngað ser her :i landi, verða að játa, að
varnir se ómissandi, jafnvel hvað SYO sem þær kosta, og þYÍ getum
vér eingan veginn fallizt ii þá skoðun, er lýsir ser í einu af bréfum
stiptarntruannsins, að sýkin verði eigi fyrírbyggð með vörnum; en
auðsætt er, a~ ókljrifandí er fyrír 2 eður 3 hreppa a'ð kosta verðina
ofan á önnur útgjöld, með því líka a'ð þessi hluti suðuramtsins hefir
þegar tekið svo mikinn þ:ítt í kostnaði þeim, sem Ilotíð hefir af því
mlður höndulega læknfngnk.íkl, a'ð slíkt mundi nægja til aú borga
verði þessa; en amtsbiiar þessir hara allt af skobað sig, ekki sem
serstakan hluta amtsins, og því ekki haft :í móti a(') bera læknínga-
byrðina, ásamt meöbræðrum sínum; en hvernig amtmaður hefir skoð-
a'ð þennan hluta amtsins, sem sérstakan, það er oss hulin leyndar-
dómur, þegar hann hefir tekið þennan hluta suðurarutsins til jafnra
lítgjalda á allri jafnnðarsjóbsbyrbi vlð þann hluta amtsíns, sem nú
er búinn a'íl eyða öllum jafnaðarsjóðmun til .ír.ingurslftllla læknínga.

Af framnnskrifuðum .ístæ'bullI "iljum "er ráða þínginu til, að
senda konúugí vorum bænarskrá þ~8S efnis:

1. Að hans hátign lwnúnginum lJóknaðist að fyrirskipa, að
hinn umræddi kostnaður fyrir Slwptafellssýslu 457 vd,
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64 sk., og Rángárvallasýslu 239 rd, 88 sk., samtals 679rd.
56 sk., yrði, sem fyrst, endurgoldinn hlutaðeigendum tí,'
ja{naðarsjóði suðuramtsins.

2. E{ efnahagur sjóðsins er á svo völtum {æti, að þetta
gæti eigi orðið borgað allt í einu, pá, að pað {eingist
borgað að {ullu að þremur árum her {rá.

Reykjavík, 25. dag júlím. 1859.

Stefán Eiríksson, Páll Sigurðsson, Arnljðtu« Óla{sson".
forrnabur. framsiiguma'6ur.

Framsögwnaðw' (Páll Sigurðsson): Eg þarf ekki a() halda.
lánga ræðu til at:> skýra þetta nefndarálit, þVÍ ástæður þær, sem
nefndin byggir uppastungur sínar á, eru svo ljóslega teknar fram, at:>eg
hefi þar flíu við að bæta, og svo skýrði eg fr.í nokkrum astæðum
mals þessa, þegar inngangsumræðurnar fóru fram.

þat:> var helzta ástæða, sem fram kom, að Rangvellíngar hefði
ekki hlýtt fyrirski pun yfírvaldsins ; en þetta er ekki rétt, þVÍ Eyfell-
ingar settu vörðinn fram með Markarfljóti, eptir skipun viðkomandi
sýslumanns, sem eg get sannað með bréf hans, þar 1l1111ít gefnu. Vörð-
ur þessi var þVÍ settur að yflrvaldsskipun, og samkvæmt vilja við-
komandi sýslubúa. það sýnir mí líka reynslan, að vörður þessi var
skynsamlega settur, og því var honuni líka dyggili'ga hlýtt Í fram-
kvæmdinní, þrí þa\) reyndist þar af, að eingin sauðkind komst austur
yfir fljótið, og Eyjafjallahreppur gat þannig stöðvað útbreiðslu fj.ír-
sýkinnar, og heldur þVÍ fj,írstofni sínum ósýktulll, og er Þ\Í nú fær
um, að hj.ílpa nokkrum meðbræðrum sínum um vísi Í nýjan íjrirstofn,
sem höfðu eyðilagt fe sitt, til að reyna með þrí a\) stöðva framrás
sýkinnar og íltrýma henni, og að verðir þyrfti ekki að haldast mörg
lÍ 1', sem mundi valda of þúngbærum kostnaði. það sýnir hið upplesna
bréf, að stlptamtmaður fyrirskípabi með dæmafáum strangleika verði
i RángárnIlasý:;lu allri, og eins í hreppum þeim, sem þ:í vorn lausir
víð fjarsýkína, en þar allir sáu, að slíkir verðir voru verri en þý\)-
íngurlauslr, og þar til öldúngls ómögulegir, þlí hlaut sú skipun að
falla um sjálfa sig. þar er líka eitt atriði í skipun þessari, sem er
heldur hlægilegt og sýnir, eins og annars bréfið allt, hvað blindfngs-
lega henni er saman hnoðað, Eptir babið skal allt fe rekast :í einn
stað Í sýslunni og vaktast þar, þó 8\'0 fjærri amtamótum, sem mögu-
legt væri; nú vita þ6 allir, að Rángárvallasýsla liggur innan Í snð-
uramtínn, og amtamót liggja því hvergí að takmörkum sýslunnar,
utan ef vera skyldi Fj6rMngaalda norður ,í Sprelnglsandt, og hefði
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Rángvellíngar átt að hlýða skipun þessari, þá hlutu þeir allir að
reka fe sitt að sjó fram; og til þess aa ver.i sem fjærst þessum amta-
mótum, þ,í hefði átt a'ð reka allt fe sýslunnar a'ð sjó fram í Austur-
Landeyjum eða undir Eyjafjöllum, og þá ,ítti að reka allt fe úr þeim
sjúku hreppum sýslunnar inn í þá 2, sem vorn ósýktir, og þar með
ónýta þ,í verði, er settir voru með ráN vitrustu manna þar, og skip-
un sýslumanns, og flytja Svo með valdi kl.iðasýklna IÍr sýktu hrepp-
unum áfram inn í þ.i ésýktu ; þar til var í þessum hreppum þraung-
býli mikið, hagbeitarlönd mjdg lítil, en eingjar mest með sjó fram;
SYO þessi raöstöfun hef'öl eyðilagt hreppa þessa algjörlega; svo eg er
nærri viss um, a'O sú danska stjórn sj.ilf', með öllum þeim ékunnug-
leika, sem er eðlilegt ao hún hafi ,í því, hvernig her hagar til í
þessum efnum, a'ð hún viti þó, hvar amtamöt landdns eru, og hefði
því ekki sett þvílíkt axarskapt í skipunina, hefði Mn gefio hana út,
utan ef luin hefði of mjög treyst r:í'Oleggíngum einstakra fslcnzkra
ramvíllínga, sem líka er hætt vi'O a'O stlptamrmaður hafi gjört í þessu
efni; því hann er þó g6ður maður, og henr viljað opt áður laga "ig
samkvæmt vilja landsmanna, en í þessu mali sýnist sem bM'O se ao
leiða hann út í einhverjar gönur, ÞYÍ skipanir hans í þessu mali hafa
verið opt hver annari gagnstæbar. Þegar menn s.iu , að ómögulegt
nr að hlýðnast þessari skipun arntsíns, eins og hún lá fyrir, en
hann sklpaðí þó að valda hið sjúka fe, þ,i tóku menn það rá'O, a'O
setja vörðinn sem skynsamlegast, til ab verja sumgaungum milli þeirra
héraða, sem enn voru ésýkt; enda sýnir reynslan nú, ab sá vörður
var skynsamlega settur, því fyrir þab hefir framrus sýkinnar stanzað,
og Skaptafcllssýsla, og þeir 2 ósýktll hreppar Rringarvallasýslu, geta
mí hjalpað um nýjan Ijárstofn. Á arntsfundínum her í haust komu
fundarmennimir her IÍr klaðasýslum , sem ekki voru kosnir af inn-
búum, heldur ritnefndir af sýslumönnum, og voru því helztu for-
g,ingsmenn fyrir lækníngutilraunum, fram með þ;i umkvörtun, að þeir
ekki gæti leingur geingizt fyrir lækníngatllraunurn endurgjaldslaust,
því þar með væri þeir búnir ab lítarma sjálfa sig, og öskubu því
eptir lausn fr.i starfa þessum, ef ekki feingist neitt endurgjald.
Stiptamtmabllr var þessu samþykkur, en sagði ekkert re til í jafn-
aðarsjóði. og stakk því upp á a'b reyna til, ab fá lán upp á hann
hjá Dönum, þessu mótmæltum við fundarmenn Rangvellinga harð-
lega, af þeirri ástæðu, ab víð ekki værum skyldir að taka nokkurn
þátt í a'l) borga þa'tJ fe frá okkar kjördæmi, sem að tekið væri til
láns í því augnamlði, til að launa þar með lækníngamönnum í nokkr-
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um SÝ'''11l1llamtslns, og sama mundi Skaptfellíngar segja, hefðí þeim
verið sklpað, að senda kosna menn til þessa fundar; en þao var ekki
gjört, og því mætti heldur einginn fr;í því kjördæmi. Fundurinn gaf
samt atkvæðl fyrir, að taka skyldi lánið, og þegar okkar métatkvæða
ekki gætti, sem briast mrittí víð, þrí lýstum við því þegar yfir, að
,io allmin slíka atkvæðagreiðslu ekkert skuldbindandi fyrir okkar
kjördæmi. Nri er feo f'elngið, og þegar miklu af því ritskipt til verð-
launa hel' í uærsýslunum til lækníngnmanna , jafnvel þó reynslan
sýni enn, að hj;í sumum þessum mönnum sjálfum, og í kríngum þá,
se næg kláðasýki á þessum fáu sauðkindum, sem enn slóra hjá þeim
lífs, og sýnir þao, ao annaðhvort er torvelt eba næstum ómögulegt,
ao uppræta sýki þessa, utan með algjörðum niðurskurði, eða ao
lækníngutllraunir þessara manna hafa verið eintómt kak, og þá ætti
þeir eingin verolaun skilin. Eg vero því :10 vona SYO góðs til stjórn-
arínnnr, ao hún líti með meiri réttsýni og sanngirni á þetta nuíl ;
því að brúka það fe, er allir amtsbúar leggja sameiginlega til jafn-
abarsjéðsins, til kl.íðalæknínga í nokkru III sýslum, taka þar á ofan
lán, þrátt fyrir mótmæli sumra kjördæma, og lítskipta því til vero-
launa í sömu sýslum, en neita hinum þó um endurgjald fyrir kostn-
ao fyrir tilraun með að stöðva fram rás sýklnnar, sem þó gefur von
um góðar aflelbíngar; í ÞYÍ liggur svo mikib einræði og gjörræðl, aa
Riingvellíngar og Skaptfellíngar væri með því neyddír til, að neita
íramvegis gjaldi til jafnabarsjóðsíns ; eg vona a'O þíngfð sjái, aa öll
sanngirni mæli með uppástringum nefndarinnar, og mæli með rehn,
og þ,í vona eg og, aa stjórnin veiti máli þessu beztu tirslit,

II. Kl'. Friðriksson: Eg ætla ekki að fara mörgum orðum
um þetta mál, því eg veit það, að það kemur ekki til neins, að
koma með fleiri ástæður á móti Því, en eg tók fram við undirbtin-
Ingsumræðuna. Einungis vil eg vekja athygli manna á því, hvernig
það muni líta út, ef þfngið fellst á þessa uppastungu. Stiptamt-
maður skipaði Rangvellfugum ári'O 1858, að hafa gætur á sauðfé
sínu, og halda því í heimahögum, til aa fyrirbyggja samgaungur víð
fena'O úr Skaptufellssýslu, og þessa skipun stiptamtmannsins sam-
þykkti stjórnarraðið, eins og sj:i má af bréf hennar til amtmannsins
fyrir norðan, dags. 15. apríl 1858. Þegar Rángvellíngar fá nú þessa
skipun frá stlptamunanni, segjast þeir ekki vilja hlýta því, en fara
eptir sínu eigin höfði, og fyrir þetta vilja þeir mí fá endurgjald.
þetta er bænurskréín, sem alþíng á að fallast á; það á a'O beiðast
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launa handa Rangvellíngum, fyrir það, að þeir eigi hlýddu boðum
amtmannsins og stjórninnar.

Stefán Eiríksson: þao getur mí verið, að þetta hafi átt ser
stað í Rángárvallasýslu, sem þíngmaðurlnn segir, þó mer þyki mjög
mikil líkindi til, að eitthvað se orðum aukið í því; en hvað Skapta-
fellsýslu áhrærir, þá á hún ekki að sæta verri kjörum, en aðrir sam-
amtsbúar; mer fyrir mitt leyti getur ekki annað, en fundizt það hel-
bert óréttlæti, a'ð sýsla sri f;ii ekki þenna varðkostnað endurgold-
inn ; eg aö \"ÍSH verð að j/ita það, ao eg þekki ekki þau lög, sem
heimila amtmönnum ao taka upp alla jafuaðarsjéðlna til bnikunar
yfir vfst svið af amtinu, og það til árángurslausrar brúknnar, en neita
aptur ö'ðrulU hluta amtsins um sams konar kostnað, og þó þar, sem
reynslan er búin :10 sýna, að ber heillaríka ávexti. Ao öhu leyti
er eg samdóma framsögumanni f því, sem hann sagði um Rang-
rirvallasýslu, ao fái Skaptfellíngar ekki endnrgoldinn þenna varð-
kostnað, þá lIC þeim þar með gefin átylla, að neita jafnabarsjdðs-
gjöldum framvegis, að svo miklu leyti, sem kostnaði þessum nemur.

A.rn7jótur Ólafsson: þao getur varla litt Rer staö, ao stjóru-
arr.ibið hafi ritað amtrnannlnum í norburamtlnu um verðina í suð-
urumdærnlnu, eins og hinn háttvirti þíngrnaður Reykjavíkur gat um;
því hann gat ekki varbað neitt um þá verði, sem gjörðir eru í suð-
urumdæminu, nema :í milli arntanna. þao hlýtur því a'ð minni hyggju
a\'J vera einhver misskilníngnr :i þessu br efi hj,i þíngmanninum.

H. Kr. Friðriksson: Mer er ókunnugt um, hve mikinn þátt
hinn háttvirti þíngmabur Borgfirðínga hefir í, að gefa út "stjórnartío-
índin", en þetta samþykki stjórnarráðsins er í 2. bréfinu í tfðíndunum.
þail. er auðséð, að ef hlýtt er skipunum Ilm, ao gæta fjárins í. heima-
högum, þ;í þarf ei frekari ráðstafanir til ao halda verði, því það er
autsetl, ao heimaverðirnir útiloka alla hættu fyrir samgaungurn.

Forseti: þetta er víst mísskilníngur þíngmannsins .úr Reykja-
vík, því skipun stiptamnnannslns er dags. 13. apríl, en samþykki
stjórnarráðsins á að Hra 15. apríl 1858. þa'ð hefði orðið að gánga
eitthvað fljótara en vant er, ef stiptamtrnannsskipunln hefbl getað
stuðzt ,-i'ð þetta bref stjórnarinnar.

II. Kr. Friðriksson: Eg vil leyfa mer ao spyrja hinn háttvirta
forseta, hvort samþykki stjörnarráðslns hafi þurft að vera kornið, áo-
ur en bob stiptamtmannsins kom lít.

Konúngsfulltrúi: Mer virðíst ekki betur, en að mál þetta se
umboðslega eðlis. þao er nefnilega klögun eða umkvörtun yfir ráð-
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stöfun yfirvaldsins ; en þar af lelðír beinlínis, að urnkvartendur eiga

a~ snúa ser til hins næsta yfirbobara yfirvaldsins, er þeim þykir hafa
hallað retti sínum, og það er her stjórnarherrann. Eg get því eigi
se~, að píngi~ eigi að senda korningi bænarskrá um þetta efni, og
þa\') því síður, sem þíngíð, ef það sendir bænarskrá , þar með virð-
ist a'ð aðhyllast þ:í meíníngu, að her se klagendum órettur gjör,
hvað þó er þVÍ ísjárver'ðara fyrir þíngíð, sem það hefir ekki feíngíð
nægar upplýsfugar í málinu.

Sveinn Sliúlason: ~fer þykir það skaði, að þessi upplýsíng hins
hæstvírta liontÍiw~fulltrúa ekki kom í tíma, nefnilega við undirbtin-
Ingsumræðu þessa máls, en eg man ekki betur, en hann sæti þá
allan daginn í þVÍ máli; en eptir alþfnglstllsklpuuínní finnst mer
ekkert ,1 móti þVÍ, að þessi uppásnlnga g,íngi til konrings, því her

er ekki talað um círett, sem einstakir menn verða fyrir, heldur margir,
og sem allir eiga sama tilkall til sama sjóðs, og þegar sumum er
goldinn varbkostnaðurinn af honum, þ:í eiga líka hinir. rétt á endur-

gjaldi ar honum, svo mer þykir ekki eiga nærri Því eins vel vlð, a'O
fara með þetta nnil til stjörnarraðsins, eins og a~ alþíngi sendi kon-
úngi bænarskr.í \llll það.

H. Kl'. Friðriksson: Forseti skildi ekki í þYÍ, a'O amtrnann-
inum fyrir norðan skyldi hafa verið sl,ýrt fd því, að stjdrnarníðíð
hefði samþykkt skipun stiptamtmannsins fní 13. apríl. En mer finnst
það anðsldllð. Stíptamtmaður skýrir stjórninni frá þeim ráðstöfun-
um, sem hann ætlar a'O gjöra, og stjórnin fellst á þær, og skýrir
amtmanninum fyrir norðan frá því 15. apríl; eg sagði eigi, að stjórn-
in hefði samþykkt þessar uppástringur 15. apríl, heldur eínringls
sl,ýrt amtrnannlnum frá þeim, en IHÍn hefir vel getað verið búin a'O
rita stiptamtmanni laungu ábur.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Sá heiðraði þíngmaður Reykja-
víkur hefir sagt, að þeir Rringvellíngar hafi brotið skipun síns yfir-
valds, og fyrir það víljl þeir f,í laun; en mer virðíst það ekki hafa
verið svo ; mer virðist a'ð Rangvellingar hafi viljað hlýða og framfylgja
vilja stiptamtmanns, a~ geyma fe~, en ekki getað það eptir skipuninni,
því htín hafi veríð það axarskapt, að þar hafi verið ómögulegt a'O

fara eptir, og hann vildi ekki heldur lagfæra þetta , þó hann væri
beðinn. Eg þekki það, a~ þeim hefir verið ómögulegt að geyma fe~
í heimahögum, meðan það nr með öllum sínum fjölda, því þa\'J var
líka talað um þetta í Mýrasýslu, og sáum vi'ð þa'O ómögulegt, en

vit> áttum SYO gott yfirvald, sem gat þý'Ozt ~kynsamra. manna rá~,
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ao ~('tja mætti vðrð, og þa\) var þar gjört 1Í fjöllum, og það dugði.
1'etta l'iÍo tóku mí líka Riingvelltngur, og með því gátu þeir líka
fullnægt augnamiði sklpnnarlnnar, og yfirvalds síns, ao fyril'byggja
útbreiðslu drepkhibans j nú virðist mer, ao þegar alþýðumenn IdPP;L
svona í lag og líbínn úhentugnru skipunum stjdrnar sinnar og yfir-

valda, þá eigi þeir bæði skilið ao fá þakkir og laun, og væri það
miklu ærlegra og Iorsj.illegrn fyrir stjórn og yfirvöld, ao taka svoleiðis
í það, því þá bæri ekkert á ólagi því, er a'tlati að verba á stjórnar-

athöfn þeirra.
Jún Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg neita því ekki, ao

þao er eðlilegt þó hlutaðelgendur vilji leita ser línunar í þessu efni,
og þao er eðlilegt, að þeir hafa smíio ser þ.íngnð , sem þeir helzt
vonuðu eptir aðstoð í þYÍ; en mer þykir þeir hafi borið þetta of
fljótt undir alþíngi. þilO er undarlegt, ilO þeir skuli ekki hafa snriið
ser til hlutaðeigandi yfirvalda fyrst. þao er og undarleg aðferð, ao
breyta fyrst út ar r;i'ðstöfunum yfirvaldsins, og setja sínar í staðinn,
en ætlast síðan til, ao fá borgun fyrir sínar eigin r.íbstafanír líf op-

inberum sjóN; eg held varla það geti orðlð nokkur árángur af, að
fara þessu fra lll. Ef þeir hefði getao sýnt, a'b þessar r.íðstaf'anlr

þeirra hefði verib nauðsynlegar eða gagnlegar, þá mundi þeir ha fa
getað sannfært stlptamtmauninn um það, og þ,í hefði hann m;í ske
kurmað a'll borga þeim þat'>; en þegar þetta hefir ekki feingizt, þá er
ekki annað fyrir þá al) gjöra, en hlýða yfirvaldsíns boði. Þegar
stlptamtmaburínn hefir mí neitað að borga þenna kostnað af jafnað-
arsjóbnum, þá er 8,1 eini l'etti vegurinn fyrir þá, að fara til stjém-
arráðsins, og biðja það nm endnrgjald, annaðhvort af jafnabr~jóðn-
nm, eða þá einhverjum ii'llrllm sjóc,i. Undir alþtngi finnst mer það
öldúngis ekkl geta heyrt. þar sem þíngmaðurínn tala'lli um lækn-
Ingakák frá stiptamtmanninum, þ;i er þao alþýðu að kenna, ef það
hefir or'ði'b eða verður kák ; það kemur af évilja og hirðuleysi al-
þý'611 sjálfrar, að lnin vill ekki "ita hvað til síns friðar heyrir; og
með einþykkni sinni getur lnin þ;i gjört kuk úr því , sem verða má
að mesta gagni. Anna'b atriði níðurlagsatríðls nefndarinnar fellur og
stendur með hinu fyrra.

Framstiqurnaður: Mer þykir það undarlegt, a'6 hinn hattvirti
þíngmabur Ísfirbínga ber Rangvellfngum á brýn, a\') þeir hafi ei hlýtt

yfirvaldssklpuninni, þar sem af öllu ~est, ilO það "ar ómögnlegt. þa'll
ber öllum saman um það, a'b ómögulegt se a'6 geyma fe í heima-
högum j eg vissi líka til, a'b þetta var leitt stlptamtmannlnum fyrir
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SJ II III 1', en skipun hans stó~ óhögguð fyrir því. t)a~ er bágt fyrir
hinn hlÍtt, írta þíngmann Ísflrðínga, jafn vitran mann, a~ það ætlar þó

að sannast her um hann, sem forðum var sagt víð vitrínga Gy'ðínga:

"a~ sjáandi sjái þeir ekki, og heyrandi þá skilji þeir ekki". Ef Ráng-
vellíngar hefði Illi hlýtt þessu, og reynt vöktun heima, þá hefði fil~
orbið horað og ónýtt; það heíbi strokið og korníð saman við fe
Skaptfellínga, svo sú aðferð hefði verið verra en ekkert. Íbrefinn
stiptamtmannsins stóð, að menn skyldi halda fenn sem leingst frá
amtamötunum, og lýsir þetta ókunnugleika þess, sem skipunin kom
fr<Í; því Rangírvallasysla er í miðju amtlnu, og getur ei verið talað

þar Ilm amtamót, nema norður :í Sprelnglsandl, eða þ:i suður í hafi.
Eg þekki þ,'( ekki annan veg hil'ban af með þetta mal, en að rita
bænarskrá til konúngs; en að fara til r:í~herrans, veit eg ekki til
hvers er, eða hvort þa~ er réttur vegur, en þíngfð upplýsir mig nú
m:i ske um það. Rángvellíngar hefti verlð frieir til, a'b hlý'ba skip-

un stiptamtmannsins, ef hún hefði verið skynsamleg; en hún lýsti
annaðhvort stökum ókunnuglelka , þar hann lítur þó hufðl sec og

ferðazt um sýslu þessa, eða þá stdrkostlegrl ónærgætni; og þó menn
ekki hafi hlýtt henni, þegar það var ómögulegt, þá skil eg ekki ab
mönnum verbi gefið það a~ sök. Nii er reynsla fyrir því, að þessi
tilhögun varðanna hefir varið Skaptafellssýslu fyrir klaöannm og 2
hreppa Rángárvallasýslu enn, og var strax í hitt e'b fyrra Iarib al)
halda vör~ í Austur-Landeyjahrepp, þegar heyrðist, að kláblnn nr
kominn vestarlega í sýsluna ; og þó hann se nú kostnaðarlítill hj,í
því í fyrra sumar, síðan kLi'bafe Vestur-Landeyínga var orðið s;Írf;ítt

hjá því, sem :í'bur var, þ,i er þar enn þörf á nokkuni aðgæz!u.
Vi\) þessa vörn Austur-Landeyinga letti líka lÍ Eyjníjallahrepp , en
af þVÍ að Austur-Landeyjnhreppur þarf enn al) kosta vörð þetta S\1I11-

ar út, þá er einginn reikníngnr kominn frá þeim enn til mín; ,i'G-
víkjandi því ætla eg þ:i að gjöra það breytíngaratkvæði, a\) þeir f<íi

þenna kostnað endurgoldinn með lOOrd., þ6 það muni of lítið, etur
þá eptir reiImíngi [r,i þeim.

Jón Sigurðsson Ir.í Kaupmannahöfn: }!er finnst eg hafi. eina

mikla astæbu til, að kvarta yfir hillum hefðraða franlsugumanni,
eins og hann að kvarta yfir mer. Hann sagði, a~ það hefði verið
gjör~ tilraun til, að fií stíptamtmannlnn til ac umbreyta ákvörðun-
um sínum, en þegar það helðl ekki feingizt, þá hafi bændur sett
sínar í staðinn, lín þesi:l að reyna fyrirskipanir yfirvaldsíns. l)etta
sannar einmitt, að eg heyrði vel, hvub hann sagN; því það stendur
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fast, að alþýða hefir ekki gegnt boði yfirvalds síns, heldur sett sín
boð í staðínn ; en þá getur hann víst skilið, að ekki er von, að stípt-
amtmaður vilji gjalda kostnað til þess, sem hann hefir ekki skipað,
og það er varla að ætlast til honum verði skipað það. þíngrna()-
urinn segir, a() verðirnir hafi varið Skaptafellssýslu fyrir kláða. þa()

getur nú verið, að þar se klaðalaust, cn þar fyrir er það ei ætíð, a'b
fyrri víðburðurinn se orsök til hins eíðara; og eins eru það má ske
ekki verðírnír einir, sem ern orsök til þess, að klaði er ekki enn
kominn í Skaptaf'ellssýslu.

Arnljót1~r Ólafsson: Hvað meðferð þessa máls viðvíkur, þá
er það meiníng hins hæstvirta lwnúngsfulltnía, að þíngíð skuli senda
það til hlutaðeigandi stjérnarrríðs, þao er, dómsmálastjórnarinnar, og
fulltrúi Ísílrbínga tól, það fram, að það væri ei réttur vegur í þessu

efni, ao alþingi riti bænarskrit til konrings. þao getur nú ekkert
verið móti því, að hver sá, sem rett hefir fyrir ser og vill, skjóti
máli sínu gegnum arntmann til viðkomandi stjörnarníðs, enda veit eg
til þess, að sveítarstjórnarmalum hefir verið skotið undir úrskurð
stjdrnnrraðsíns, en það er víst ekki meiníng þeirra, að þetta mál
megi ekki fara leingra, en til amtmannsins. Nefndinni þótti rað-
legra, að spyrja sig fyrir hjá stlptamtmannl, því henni þótti ekki
fullreynt, hvort hann ekki enn þli vildi borga kostnaðinn af jafn-
aðarsjóðnum, en þegar hann neitaði því, þá Slí hún ei annað rá!),
en fara til þíngsins með það, og er það nú á þíngsíns valdi, hvort
þa!) vill semja bænarskrá til konungs, eða senda það til stjórnar-
ráðsins gegnum forseta sinn, og held eg hvorttveggja komi fyrir eitt;
því ef bænarskrá er samin til konúngs, þá mun hann Víta stjórn-
arráðíð hafa það með höndum, og er þá lítill munur á því, hvort
það fer þann veg, eða beinlínis til stjérnarraðsins, Eg ætla samt
að áskilja mer þa'O varaatkvæðí, að malíð verði sent gegnum forseta
þíngsins til dómsmálast.jórnarinnar, ef þíngíð ekki "ill senda kon-

úngi bænarskrá um það.
Jón Sigurðsson ffli Kaupmannahöfn: Nllgma~ur Borgflrðínga

gleymdi þó a'O geta um einn veg, sem er þ6 stytztur, og liggur bæði
beinast fyrir og er rettastur, og það er, að alþíngi "ísi hlutabelg-
endum til víðkomandi stjörnarraðs.

Konúngsfulltrúi: Eg skal bæta því vi() það, sem hinn heíðr-
aðl þíngrnaður Ísfírðínga sagði, a'ð það er sá einasti retti vegur, að

klagendur snúi ser beinlínis til stjérnarherraus. Hér er einúng-
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ís spurníugln um það, hvort stiptamtmaður réttilega hafi neita~, a~

borga kostnaðinn úr [afnaðarsjdbínum ; en úr því :i ekki alþíngi að
skera, heldur hlutaðelgandi stjórnarherra.

Ásgeir Einarsson: Eg er ólögfróour maður, enda er eg óvíss
UIU, hvort það se heimilt at) borga IÍr jafnabarsjöðnum, þó ao stjórn-
arraðið skipi; því þtnglð hefir ætíð beðið UII\ lög fyrir því áður,
hafi það viljað leggja á hann nýtt gjald; mer þykir þa skrftið,
at) fara at) klaga stiptamtmann fyrir, að hann ekki borgaði
þat), sem hann ekki mátti borga, og fá stjórnina til at) skipa hon-
um það, Eg get ekki haldið, at) þat) megi borga neitt úr jarða-
békarsjöbnum, nema lög se fyrir því, fyr en eg er sannfærður Ilm

það af gildum rökum. Mer þykir þ:í sem eini vegurinn se í þessu
máli, að senda konúngi bænarbréf og se eg ekki, ao mrilefuíb geti
saurgazt vio það, þó þat) fari í gegnum alþínglb til komings.

Konúngsfulltrúi: þat) er merkilegt, hvat) opt hinn helðraóí
þíngmaður Strandasýslu ber þat) fram, at) ekki se leyfilegt að greiOa
fe úr jafnabarsjéðunum, nema þar se lög fyrir hverri iltgjaldsgrein.

Eg get þó sagt honum, að það eru margar útgjaldagreinir af þess-
um sjéðl, sem ekki eru beinlínis grundaðar á lögum, heldur n stjórn-
arherra og stjérnarniða fyrlrsklpunum.

Jón Sigurðsson fd Gautlöndum: þao er verulegt spursuuíl í
þessu máli, hvort Rnngvelllngar hafi brotið skipun stiptamtmannsins
að nanosynjalausu ; ef svo er, þ,i er auðvitað, at) þeir eru vítaverðír,

en ef brýn nauðsyn hefir kmið þá til þess, þá er það vorkunanual.
Eptir því, sem eg þekkti til í fyrra, og samkvæmt því, sem nú er
upplýst í málinu, þá Hr það öldringls ómögulegt, að hlýt)a þessari
umræddu skipun stiptamtsins, og þó hinn luittvlrtl þíngmaður Ísfiro-
inga hefði verið þar sjálfur víð, mundi hann ekki hafa verið 8\'0

ránglátur, að skipa þeim ao halda fenu heima. Og hvað áttu nú
Rángvellíngar að gjöra ? Áttu þeir að hlýða í blindni og baka þann-

ig sjálfum ser ómetanlegt tjón, en setja kann ske allt landið í hættu;
því ef þeir hefði reynt að vakta heima, þá hefði klaðínn eflaust kom-
izt austur í Skaptafellssýslu, og jafnvel norður í land; auk þess, sem
fe þeirra hefbí orðíð borað og ónýtt. Eg held þó, að feRángvellínga
hafi í haust eð var dreifzt svo um Suðurland, og komið svo margt af
þ"Í til Reykjavíkur, að einginn ami hafi verið í því, þó það væri í
göbum holdum, þao ern nú komnar upplýsíngar um, a~ þeir hali,
aður en þeir lögðu málið fyrir þíngíð, farið til stíptamtruannsins UIll
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endurgjaldið, en hann neitað, og þá held eg þeir hafi gjört þa~ rett-
asta,a~ fara með það til þíngslns, en ekki annað,

Indriði Gíslason: Eg lái nú eingan veginn Rangvellíugurn, þ(,
þeir vilji hafa jafnrétt! Yi~ aðra suðuramtsbúu, ef reitur skyldi heita;
en mer ge~jast ekki a~ því, a~ þeir fái það úr jafnaðarsjöðnurn, því
mer skilst svo af til sk. 24. nóv. 1856, að þeir ekki geti heimtað það
af amtmanní úr þessum sjóci, eða hann megi greiða það úr honum;
en þeir hafa IlIÍ a~ eins litið :l það, sem abrír feingu, og því yilja\)

sitja Yi~ hið sama, rin þess a~ gæta a~ því, IHa~ á lögum var
byggt. þetta er nú líkast því a'ð segja við villtan mann: ,)yrst þú
hefir nú verib a'ð villast svo leíngi, þá villstu nú spottakorn enn, því
mer er þægö í því ; eg skal verða þer samferða". Eg rískil mer því
rett til ao gjlira breytíngaratkvæbl víð 1. upp.ístúngu nefndarinnar,

þannig, að í staðinn fyrir: ,)úr ja(naðal's}óð suðuramtsins" setjist:

"~ar þeim 30,000 rd., sem ætlaðir eru til að útrýma (járkláðaniuma,

því eg veit ekki betur, en verðirnir Be einn s,í öflugasti þátturinn til

að útrýma honum.
i1Iagmís Andrésson : Eg se, a'ð það hefir verið óhapp fyrir Rang-

vellínga og Skaptafellssyslu, a~ klaðínn kom einu ári seinna í Ráng-
árvallasýslu, en í "\.rnessýslu, þVÍ allir vita að .t\rnesíngar feingu
endurgoldinn vörðinn, sem settur var <Í milli jöklanna 1857. þann
20. maí sama ;Ír var eg skikkaður, ásamt öðrum fleirum, til a~
mæta her ti skrifstofu stiptamtmanns, honum til r.iðaneytis ; hafði hann
þ,í eingin mótmæli mll, a~ kosta verði milli SU()Uf- og Norðurlands,
bæN fyrir austan og vestan Hofsjökul, og felbt fúslega á, a~ ómögu-

legt væri, ao geyma allt fe heima; en nú er Rangvellmgum neitað
um varðkostnað ; en það er nú lwí ske af því, að þraungt er orðið í
búi hjá jafnaðarsjöðnum, e~a þ~í af því þeim var skipuð, að gæta
fjárins heima; en eg held illU þa'ð megi segja, "a~ nauðsyn brýtur
lög", því meðan fe~ var margt, þ<1 var þa~ sama, a'b sklpa mönnum
a'ð halda því í heimahögum, eins og ao banna þeim að eiga nokkra
skepnu ; ef neitunin el' því byggð lÍ óhlýðni þeirra, þá er það ónær-
gætnislegt. En vlðvíkjandí þVÍ, hvern veg er bezt að fara í þessu

máli, þá þykir mer líklegt, a~ rettast se að fara að, eins og hinn
hæstvírtt 7wmíngsfulltl'Úi og þfngmaður Ísfirðínga re~u til. En þeg-

ar hinn síbstnefndi háttvirti þfngmaður talaði um ')Iækníngarnar",
datt mer í hug, að bezt mundi honum, að tala ekki mikið um þær,
meðan aðrir þegja; menn kenna um "ilja- og skeytíngarleysl, en
reynslan talar svo hátt lÍ mót.i lækníngunum, að því er ei vert a~
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hreifa, meðan það lig:;ur í dái. Eg vil ao eins geta þess, a~ Jón éi
Búrfelli og Guðmundur í Á5garoi, sem álitnir hafa verið einhverjir
öflugustu lælmíngamenn í Árnessýslu, og því hlotið verðlaun á efstu
tröppu, hafa þó ekki til þessa tíma getað lítrýmt kl.iðanum til fulls
úr fe sínu.

Guðmundur Brandsson: Hinn helðrabl þíngmnbur úr l\.rne:i-
sýslu tók af mer émakið, a'b segja frti amtsfundinum 20. maí 1857,
því eg var þar líka. Stakk stiptamtmaður þá npp á, aa geymt yrbl
reo í heimahögum, en við leiddum honum fyrir sjónir, að þao væri
ómögulegt; fellst hann þá á, aa rekið væri á fjall, og apturkallaði
þó ekki Ioforð sitt að borga verðina þar. Mer þykir nú verit mót-
sögn í þessu hj:i honum, ao geta ekki sannfærzt um, ao eins ómögu-
legt væri, ab passa feo heima Í Riíngárvallasýslu og Árneseýslu, með-
an það var svo margt. þao var annað mril, þó Árnesíngal' gæti
ário eptir haft það heima, því þá var það fátt orðíb ; það getur ekki
verið neinn samjöfnubur ii þVÍ. Eins var þá gjört bæti í Borgar-
fjaroar og Gullbríngusýslu, og er enn meðan feo el' fátt, og þó Hit
eg ekki einu sinni, hvort það ,i ser allstaðar her stað. Ilelnmpössun
á mörgu fe er sama sem kvalafullur niðurskurður; feo sjalfdræpist
og kveldist, 5\'0 það yrði ao eingum notum, klaðinn verður þá enn
verrl, því þet.tara, sem feo er saman, og það er sannreynt, að hann
vesnar ,i'O sarngaungur ; það er kennt um hirbuleysl, og það getur
Iíka vel verið, síðan f'énu var fækkað. (Forseti: Eg vil bíðj» þíng-
manninn a'O fara ei lángt út í klaðam.íllð). Hvort það er nú réttara,
að senda mál þetta til stjórnarherrans, eða gegnum alþíngi til kon-
rings, það skal eg ekkert segja Ul11; en eptir 77. gr. íalþíngititibldp-
uninni held eg menn hali fullkomna heimild til, að rita konúngl bæn-
arskrá um þaö, því mer sýnist hin ámlnnzta grein vera fremur mco,
ao svo se gjlirt, heldur en á móti því.

Konúngsfullt1'tíi: [iíngrnenn verba að gæta að því, a~ ef þeir,
eptir áeggjun þíngmannsins í Gullbríngusýslu, vilja fara með mrilið
eptir 77. grein í alþlnglstilsklpunlnnl, þ:í hafa þeir þar með lýst þVÍ
yfir, ao þeir se sannfærðir UlII, að hlutaðelgendum hafi verill órettur
gjör. Eu vlð því ætti þínglð ao vara sig, ser í lagi, þegar annar
vegur abyrgðarminnl, og hlutaðeigendum eins heilladrjúgur, liggur
beint fyrir.

Pétur Pétursson : þar eg er þessu máli nokkuð 6kunnugur,
finn eg ci ástæðu til, a'O tala um málið sjálft, en eptir minni tilfinn-
ingu er þao mjUg 6tilhlýNlegt, a~ tala mikið um ráðstafanlr embætt-
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ísmanns, sem ekki er viðstaddur her ,í þínginu, og þVÍ ei getur borið
hönd fyrir höfuð ser. Eptir þeim upplýsíngum, sem fram hafa korn-
ið í málinu, þá er það sannfæring mín, að Skaptfellíngar og Ráng-
vellingur eigi ekki að vera undir sama tölulið, því mer sýnist standa
öðruvísi ;Í með verðina í Skaptafellssýslu, en í Riíng.írvullasýelu, og

vildi eg því óska, að 1. töluliður væri við atkvæðagreiðsluna klofinn

í sundur, og að Skaptufellssýsla væri borin upp ser, og Rangtirvalla-
sýsla ser. það er sj.ilfsagt, að mál þetta á að fara til stjórnarherr-
ans, en ekki beinlínis til kornings, og er það réttast, að þíngið vísi
hlutabelgendum til stjórnarherrans, þar málið hefir ei fyr verið borill
undir hann; ef hann þá skyldi synja Ilm bænheyrslu, þ;i sýnist mer
fyrst eiga að .bera málið undir konúng, og getur þíngíð þá farið þann
veg; ef það er sannfært um, að viðkomendum se gjörður öréttur ;

en um nuillð sjálft ætla eg ekki að tala, þar "g ei el' því nógu
kunnugur.

Stefán Jónsson: Mer sýnist það lýsa ser her, að það ern líkur
til, að optar geti svona farið, þegar ókunnugir, hvort heldur er stjórn
eða yfirvöld, skipa fyrir Ulll það, sem bændur þekkja sjalfir betur.
Eg þekki ekki til í Rring.írvallasýslu, en ef þessi skipun hefði verið
gjörð Í Norðurlandi, þar S('1Il eg þekki til, þá hefði "erið ómögulegt
að hlýða henni, meðan allt var þar í blóma með fenaðarhöld, og
getur því vel verið, að það hafi verið eins ómögulegt fyrir Rangvell-
ínga að hlýða skipuninni; og hafi þeim það verið ómögulegt, virðist
mer skipun þessi vera sama sem eingin skipun, hvað framkvæmdina
snertir. Eg tel það mí sj á lfsa gt, að þeir eigi að fá varbkostnaðinn
borgaðan einhverstaðar frá, eins og mer heyrðist þingmaður ísfirll-
ínga j.íta, að þeir ætti að fá hann borgaðan úr einhverjum sjóði, en
hann tiltók ekki úr hvaða sjóði það ætti að vera; en eptir þVÍ, sem
,íour hefir verið talað her á þíngi, er það varlega gjörandi, að brúka
sjóði til annars, en þeir eru til ætlaðir, og eg veit ekki af neinum
sjóN, sem til þess hefir verið ætlaður, að borga þenna varðkostnað,
eða sem standi því nær að borga hann, en jafnaðarsjöðurlnn. þ;tð
hefir verið tekið her fram, að öðru máli væri að gegna með Skapta-
fellssýslu, en Rang.írvallasýelu, og get eg ei neitað því, að þó Ráng-
vellíngum hafi verið neitað um, að fá kostnaðinn endurgoldlnn, vegna
óhlýðni við skipun arntmunnslns, þá skil eg ekki, hversvegna Skapt-
fellingum hefir verið neitað um, að fá sinn vörð borgaðan, hvort.
það líka er af því þeir hafi sýnt óhlýðni eða ekki.

Guðmundur Brandsson: Eg get ei verið samþykkur hinum hæstvirta
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konúngsfulltrúa í því, að alþingi taki ser nokkurt dómsvald fyrir þa'b,
þó það meðhöndll þetta mál, því mer sýnist það vera eitt af þeim
málum, sem það eptir 77. gr. alþtnglstílskipunarlnnar hefir reU til

að taka fyrir; þVÍ í greininni stendur: "ef einhver meðlimur þess, þings-
ins nefnilega, er sannfærður um, að einstökum persónum se óreUur
gjör, þ,í ;Í hann kost ,í, ao kæra rnalið fyrir alþíngi og færa fram
tilhýðilegar sönnur, til þess ao alþfngíð, ef meiri hluta atkvæðagreið-

enda vircíst málinu svo luittað vera, þar um geti sent oss sínar skrif-
legar tillögur"; hvað þíuglð gjörir nú við málið, er þá komið und-
ir því, hvort sá sem kvartar, fær fleiri með ser lÍ sína samfæríngu;
þíngio sendir þá, ef því sýnist svo, konúngi álit sitt um malið, en
fellir eingan dóm í því. Í sömu grein er einnig sagt, ao þíngib megi

"Ísa til konúngs slíkum málum; hvers vegna nui þá ei þetta mál
gánga í gegnum þíngíð, og komast þann veg til komingsins?

Jón Sigurðsson frá Kaupmannah1ifn: þíngmaour Eyfirðínga
lagbl áoan .nokkuð annað í orð mín, en eg sagði, og vildi eg leið-

retta þao, þó það gjöri ei mikið til; eg sagbl ekki, það væri sann-
gjarnt, heldur ao það væri eðlilegt, þó menn vildi fá kostnað sinn
endurgoldinn. Eg get líka vÍðao lí einn sjóð, sem er mjög handhæg-
ur og opt el' grípið til í slikum tilfellum; það eru þeir 4000 rd., sem
ætlaðir er lí hverju arl til óvíssra útgjalda Í"lands. Þíngmaonrinn
úr Gullbringusýslu áleit, ao alþíngi felldi eingan dóm, þó það tæki
þetta múl fyrir; en eg get ei annað skilið, en hann sj;íi það, ef hann
gáir vel að, ao alþingi fellir ekki ao eins dóm, heldur fellir það dóm
í máli, sem upplýsíngar vantar um. þao er ekki t. a. m. einu sinni
sannað, að varbkostnaðurrelkníngarnir se réttir, og þó eg nú fyrir mitt

leyti ekki reingi þá, þá vantar samt sönnun fyrir því; þannig er
efalaust með fleira í málinu, að það er ekki nærri nægilega upplýst.
Eg get ekki skílíð, hvers vegna þíngmenn ei vilja fara þann veg,

sem næstur er, heldur gjöra þetta mál að kappsmáli, sem ekki er
til neins gagns fyrir m.ilið,

Jón Sigurðsson fr.í Tandraseli : Hinn hartvirti fulltrúi Ísfir~-
ínga hefir nú skýrt þannig mállð í hinni fyrri tölu sinni, 11'0 þegar
skipun yfirvaldsins var óhentug og ómögulegt að hlýða henni, þá
hafi hlutaðeigendur lítt að biðja yfirvald sitt um lelörettíngu, og leiða
því fyrir sjónir kríngumstæður og ómögulegheit þau, sem væri á,
að hlýða skipun þess, og þetta gjörðu nú Ráng vellíllgar. En þegar
yfirvaldið nú neitaði að lagfæra, og ítrekaðí mí aptur harðlega þessa sömu
skipun, þá segir hann, ao svo hafi ekki verið 11111 annað a'b gjöra
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en h7ýða. þetta er hörb kenníng fyrir mínum eyrum, og þess harc-

ari, sem hún fram kemur af munni þess manns, sem bæði eg og
aðrir elska, og hafa sett alla sína, svo að segja, tiltrú til, með að
vernda rðttlnd! "or, a~ þegar fí aðra síðuna a~ skynsemin, sem guð
hefir gefið manni, og reyndin, sem er ólýgnnst, kenna mönnum gott
nio, til a~ geta bjargað Sel', eignum sínum og nuúngn síns, og vel-
Ierb föðurlands síns, en á hina síðuna skipar ókunnug og harðriðleg
stjórn það, sem sj.ianlega setur allt þetta í opinn voða, þil skuli
menn hlýða endalaust í blindni, og setja þ,l sjálfsagt til síðu hlýðu-
ina vio guð og elskuna til n.íringans. Eg get sagt, að þessi skipun,
sem hill' ræðir um, hefir mlbað til a~ eyba efnum og ntvinnuvegl
manna, en útbreiðslan ii tjóni þessu hefbí geta'ð haldið takmarkalaust
áfram, þegar helmageymslan var ómiigllleg, þó luin hefði verið reynd;
SYO hefði ætíð nokkuð sloppið fí fjölI upp, og þar eingin var vakt-
in, fært klaðann takmarkalaust, eins og bezt hefði geingíð, til ann-
ara hera'ða. En upp á það, hvern h.ig að menn sjálfir hafa á efn-
um sínum og fénu sjálfu við helmageyrnsluna, þá get eg sýnt mönn-
um eitt líti~ dæmi af heimageymslunni í Hvítarstðu, hjá mönnum,
sem ekki höfðu þó að geyma nema flíar kindur, því helmíngur, e'ður
meira af fðnu var þ;í fallið ; það var einn maður, sem Iærði sig
úr byggðarlaginu, en átti 12 kindur, sem hann nrittrirlega varð að
skilja eptir, og borga undir eptir réttum tiltölum, sem heirnageymsl-
an kostaði félkið ,i bænum, sem kindurnar voru hagvanar fí; þao
vorn 15 dalir, sem hann varð a'ð bor:5'i1. .Iörðín var bezta sauöjörð,

svo a'O mylkar ær voru vanar að skerast þar með fjiir'ðúngi mors, e'ð-

ur þar f kríng, þegar þær höfðu frelsi sitt; nú tók þessi mat nr sínar
12 kindur \Illi haustið úr þessari struungu geymslu, og skar þær,
en í þeim öllum til samans voru 48 merkur af mör, nú sjaanlega
allar lítt ætar af hor; þó er nú ekki her gætt þess kostnaðar, sem
gekk til yfirvarðarins; það "om nefnilega settir lllenn upp <Í 3 dala
laun um daginn til höfuðs eður umsjónar hehnageymslunnl, og þeim
borgað af opinberum ella almennum ;;jó'Oi; það varð bótin á öllum
þessum kvölum og mannraunum Hvítsfbínga, ab feo var allt drepið
niður í str.í, og klriðínn hka, svo honum var þar með burt rýmt lÍr
byggðarlaginu og vesturumtinu, en nú hafa þeir þ,í von, að reisa
það npp aptur af heilbrlgbum stofni, og hafa þegar Ielnglö hann
töluverðan, ef því verður ekki spillt aptur af vondri r.íðstdfun stjórn-
arinnar.

l);lo má annars heita sorglegt, hvernig stjórniu hefir tekið í þetta
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mál. Íslendlagar hafa þó ekki verið ótníir sinni stjórn, eður lhilj-

uglr ab hliða henni, eður yfirvöldum sínum, að stjdmín, segi eg,
skuli neyða alþýðuna til þess, að brjótast á móti ser, að hún skuli
Iáta einstaka falskennendur og æsíngamenn blinda sig svo á báðum
augum, a'ð hún skipar fyrir í Því, sem lnin ekkert þekkir til, þvert
á móti því, sem skynsernln og reynslan bíður hyggnustu hlutaðeig-
endum, og alþýðu sjálfs landsins; slíkt framhald horfir til að hleypa
fram í mestu óstjórn, og jafnvel einhver ósköp.

H. Kr. Friðrilisson: þa'b hefir verið sagt, a'O það væri sann-
gjarnt, að þessír verðir se borga'bir; en e~ vil leyfa mer a'b spyrja,
hvort það se sanngjarnara, a'b Skuptfellíngnr fái borgun fyrir þá verði,
sem þeir setja sjálfir, en aðrir íbúar suðurumdæmlslns fyrir vöktun
fjárins í heimahögum, sem yflrvaldlö bauð ; eg held þeir hefbi með
meiri sanngirni getað farið fram á, að f,i helmavöktunlna end nr-
goldna, og hefbí þeir þá haft betra af því a'ð hlýba ; en ef Ring-
vellíngnr hefbí felngíð borgun, þá hefði aðrir hér í subummdæminu
haft sanngjarna heimtíngu til borgun ar fyrir heimavöktun sína. en þ;i

er eg hræddur um, a'b lítið hef'Ci orcio eptir í [ufuaðarsjriðnum, ef
hefði ,ítt all borga hana alla af honum. Ekki get eg heldur fallizt á
það, a'b eigi se auðið að gæta fjár í heimahögum í R;íngánalla~ý~llI,
þar sem það hefur verið auðið alstaöar annarstaðar, t. a. m, í Hvít-
ársíðunnl ; þar r.iku þeir allt geldfé saman ri afskekktan stað, og

sátu þar yfir Því, án þess a'b fara út fyrir sýslutnkmdrkin, og ein,
heíðí matt gjöra í Rángárvallasýslu. þa'b hefir verið sagt, að
það hafi verið nauðsyn fyrir Riíngvellíngu, að hlý'ba eigi boði stipt-
amtmanns, eg held, a'b þingmenn se seztír í dómnrasætið, til þess
að dæma Rángvellínga sýkna saka af því, að þeir hafi óhlý'ðnazt boði
yflrvaldsíns; en hver veit, nema að þetta mál komi til dómstólanna,
áður en lýkur nösum, og er ekki víst, a'b þeir næmi eins og þíngíð;
en það er aðgætandi að Skaptfellíngar urðu að setja sinn vörð, af því
ao Rríngvellíngar ekki hlýddu skipun stiptamtmannsins, svo að mer
sýnist, að þeir eigi því aðg.ínglnn að Rangvellíngum, en ekki að
jafnaðarsjóðnum.

lndriði Gíslason: Eg ætla að eins a'ð geta þess, ao eg áskll
mer breytfugaratkvæbi vio 2. atriðlð ; en vibvíkjundi því, sem þíng-
maður Reykvíkínga sagbi, þá ætla eg ekki a'ð svara honum neinu
uppá það, þVÍ bæði er það óþarfi, og svo hefi eg líka lofað því, að
mæða mig ekki II því, a'ð gegna honum, enda munu flestir þíngmenn
álíta svo.
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Stefán Eiríksson: Eg vil al) eins geta þess, al) mer
skildist af ræðu þíngmanns Ísfírðínga, al) vörburinn í Skaptafellssýslu

hafi ei verið nauðsynlegur, af því kl.iðinn var ekki kominn þar, og
vörbur var haldinn í Rangtírvallasýslu, en eg ætla ekki að svara því öðru

en því, að það er seint al) byrgja brunninn, þegar barnið er dotfið
ofan í, og jafnframt vero eg al) segja hinum háttvirta þíngmanni það,
al) það er aldeilis nauúsynlegt fyrir hann, sem erindsreka komings,
al) fara austur í Skaptaf'ellssýslu til þess al) sj.i, aú það er hvergi
eins hægt :i <illu landinu að hafa vörð eins og þar, og efast eg ekki
um, að hann mundi verða mer samdóma í því, ef hann sæi hvemig til

hagar.
Sveinn Sl.-úlawn: Eg ætla að eins aú spyrja furseta aú einni

spurningu. Mer sýnist það vafalaust, að alþíngi megi, samkvæmt 77.
gr. alþinglstílskipunariunar, senda konúngl bænarskrá mn þetta m.il,
en þá "ero eg al) spyrja, aú hverju leyti 44. greinin gefi konúnqs-
fulltrúa leyfi til al) skorast undan al) taka á móti nokkurri bænar-
skrá frá þínginu til konungs?

Forseti: Eg skal nú þegar svara þessari spurníngu mel) því,
11'0 eg get ei betur skillð 77. greinina, en al) þíngið megi, samkvæmt
henni, rita komíngi bænarskrá um þetta mál, og út af því, sem hinn
háttvirti kom2ngs(ulltrúi og þíngmaður Ísfirðínga sögðu, al) rettast
væri fyrir þíngíð, al) vísa beiðendunum til stjdrnarherrans, þá virðist
mer, al) það ei bjdðí neinum svörum hel)an af, úr því þínglð er brilð
að kjósa nefnd í malíð ; þíngil) hefði getað gjörI það vil) inngángsum-

ræðuna, aður en nefnd var kosin, en nú skil eg ekki al) þfnglð geti
gjört það, án þess að greiða atkvæði ofan í sjálft sig.

Guðmundur Brandsson: þilð rmí skoða mál þetta enn þá á
einn veg, með því að skoða tiIgánginn, bæðí hjá stlptamtmanni og
hjá RángyeIlíngum og SkaptfeIlíngum með vörn unum ; ætli al) til-
gángurinn hafi ekki verið s<Í sami hjii þeim öllum, og einginn ann-
ar en s.i, al) varna útbreiðslu fj:irkl,iðans? þar sem þ:i tilgangurinn
var sá sami hj.í báðum, þá er það ekki annað en aðferðarmunur,
til þess að ná tilgánginum, sem gjörir spennuna; tilg:íngurinn er
góður hjá báðum; en Raugvellíngar og SkaptfeIlíngar völdu a'O eins
hægari veginn til þess, að n.í þeim sama tílgangl, al) varna útbreiðslu
klabans, Er það nú sanngjarnt al) þeir se látnir gjalda þessa? eða
ætla það hefði orðið hægra að borga, þeim heimavöktunina, af því hún
var beinlínis eptir skipun stiptamtmannslns, en sjálfsagt miklu erf-
iðari og kostnaðarmeiri en hin? Ekki get eg fallizt á það, að al-
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þíngi taki ser ddmsvald í þessu máli, eins og þingmaður Ísfírðínga
sagðí, og finnst mer líka, a~ til alþíngís hafi komið önnur eins mál
og þetta, umkvartanír yfir einstökum embættismönnum, svo sem um
bnikun jafnaðarsjéðsíns, bæbí í suður- og vesturamtlnn, festuuppboð
og blandaða skattinn ar fasteign og lausafé samanl1igðu, og hefir þíng-
ib ekki kastað þeim, heldur tekið þau í nefnd, og má eins fara með
þetta, þar það er af sama tagi.

Jón Sigurðsson fr.i Kaupmannahöfn: Eg se ekld ao þíngi~, eins
og hinn hattvírtí forseti sagði áðan, komi í mótsögn við sj.ilft sig,
þó það nú vísabi beiðendunum til stjórnarherrans, og enda þótt búið
se a~ kjósa nefnd í m.iliö; mer sýnist þíngið mikið "el geta vísað

þessu mali frá ser, ar því því þyki það ekkl nógu vel upplýst til
þess, að það finni ástæðu til þess, að senda bænarskrá um það til
konungs. Mer þótti orð þíngmannsins úr Gullbríngusýslu nokkuð

merkileg, þar sem hann eins og vildi, að tilgringurlnn skyldi helga
meðalíb ; ef menn fylgja fram þessum þeinkíngarhætti, þri má með
því blanda saman svörtu og hvítu; þá yrði það hið sama, hvort nið-
urskurbur er hafður eða lækníngar, einúngis ef menn hafa þann til-

gáng með hvorutveggja, að títrýma fj.irklaðanum, og eptir því ættl
lækníngamennirnir og niburskurðarmennírnír a'ð vera ;l allt sáttir;

eins ef yflrvaldið gefur einhverja skipun, en einhver annar þykist sj;i
eitthvert annað meðal til þess, a~ ná þeim tilg:ingi, sem "yfinaldio
vill ná með skipun sinni, þá ætti yfirvaldið að beygja sig fyrir hin-
um, af því hann hafi verið óhlýðinn í gÓOlllJl tilgángi; eg er hrædd-
ur um, a'ð ef þessu ætti að fara fram, þá mundi það bniðum að
bera, sem hann sagði 1Í dögunum að væri lands ógæfa, að stjórnin
færi að minnka í landinu. Eg vona að hann sj.íí, að ekkert mál
getur stabizt með þessari ástæðu. Eg held ekki heldur, að það geti
orðið málinu til neins göðs, að þíngtð sendi bænarskrá um það til

konungs, heldur er það mitt álit, að það hollasta fyrir malið se, að
fara þann ,'eg, sem næstur er, og vísa beibendunurn til stjórnarherr-
ans.

Framsögumaður : Eg get ekki betur seð, en að önnur eins
umboðsleg mál og þetta, hafi optar komið fyrir þínglð, og að þau
hafi ar þínginu "erið tekin til meðferðar, og vero eg a~ álíta réttast,
að send se bænarskrá um þetta mál til konúngs, eins og um hin.
Mer skildist af ræðu þíngmanns Reykvfkínga, þar sem hann "ar að
tala um helmapössunlna, og áleit hana bæði hæga og vissa,
alS hann áliti það rett, að Rangveílfngar, af því a'b þeir
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hlýddu ekki skipun stlptamtmannsíns, a'O gæta fjárins í helmahög-
um, væri réttast, a'O þeir feingi ekki endnrgoldinn varðkostnað sinn,
og borguðu Skaptfellfugum þar á ofan þeirra vörb, og þykir mer
þetta æði hörð kenning, svo a'O eg gæti vel trúað því, að hann hefði
verið r.íbaneytl stlptamtmannsíns, og r;íM'O honum til, að skrifa Rang-
vellingum harða bréfið. þa'O sýndust ekki merkilegir fulltrúar, sízt
StJ það skoðað frá sjrinarmiöl þessu tíma, sem forfeður vorlr völdu
ser, þegar þeir liigcu ókunnugir út <Í regin haf í landaleit, all taka
ser fyrir r.íðaneyti blútaba hrafna; en þYí hara þeir valið þá her til,
að þeir hafa borill nokkurt traust til þeirra; en illa reyndíst traust
þetta, þegar á reyndi, því þó Flókí næ~i landi nn, sem líklega var
lítill hröfnum hans a'O þakka, þá minnir mig að sagt se, a'O hann
hafi rnlsst allt kvikfé sitt um veturinn, og \"<1r'Oþví a'O flýja landið
aptur. t);t'ð er 1111 mjög Iíklcgt, aa herra stlptamtmaðurínn hafi sett
allt of mikið traust í þ essu mal] ;i nokkra hrafnklædda kjrillubb.i
(Forseti hríngir), sem hafa með miklum myndugleika verið a'ð tranast
fram í þetta mál , en hafa þó minna vit lÍ því en hrafnar, all vf ..;;t
mönnum í landaleit, ella segja til veðurs ; enda sýnast r1Í'ð þessara
stðlpilta ætla a'ð hara líkar aflelðíngar, all feuaonr mestallur deyr
á landinu, þar sem raðum þeirra hefir verið sinnt, og menn megi
svo deyja í hor og húngri , eða flýja landill , eins og Flékl.
En það er bótin, að allur þorri landsmanna hefir sett mikið lllinna
traust til þessara manna, en Flóki til hrafna sinna, því þeir ha r,~
það minna, en ekki neitt. þ,l'ð er líka lukka landsmanna, a'O þeir
ekki of fljótt settu blint traust rí þessa hrafnvitrfnga ; því hefði það
verið gjört, þ,í mundi kl.íðasýkln vera orðin 5,'0 víða útbreidd um
landið, og Min að gjöra svo mikinn usla með, a'O eyðileggja þann
helzta bjargræðisstofn okkar hlendínga, sauðfðnaöinn, að til land-
auönar mundi horfa, og nú skuli her heyrast SYO dskarnm feillð garg,
að þeir, sem af sj.ilfshvötum hafa reynt til, að stöðva framr.ís sýk-
innar og hefir tekizt það með mikilli fyri rhiifn og ærnum tilkostnaði,
og unnið það til, að ey'ðileggja sjalflr fena'O sinn, til þe ..,,, a'O með-
bræður okkar gæti frelsazt , sem enn voru fríír fyrir sýkinnl, og
gæti svo hj.ílpað til, a'O reisa okkur víð aptur, þá skulum ,'i'ð ekki
eiga að f.í annað til endurgjalds, en skömm og svívirðu. þa'O er
undarlegt, að Rríngvellíngar skuli eiga a'O bera kostnaðinn af láni
þyí, sem tekið var til klaðans, og fii svo ekki endurgoldinn kostnað
sinn, til þess að hindra útbreiðslu khiðans, þar sem lækníngamenn-
irnir fá helmínginn af láninu, sem þóknun fyrir lækningar sínar. Ef
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lækníngamennirnir hefði treyst ser til að bera sig sjalflr, þá hefðum
við ekki í hetta sinn heldur fundið þörf til að beiðast þess, a~ lán
skyldi taka; en þegar það nr tekið upp á [afnaðarsjébinn, þá fannst
okkur, a~ úr því vlð eigum að borga lánið, þá væri það ekki ó-
sanngjarnt, að vil:'!feingjum nokkuð af varðkostnaðinum borgað að
tiltölu.

Ólafur Jónsson: Þegar mál þetta kom til ínngangsumræðu, þá
var eg met því, að það yrði tekið í nefnd, af því menn álitu a~ Ráng-
vellíngar sg Skaptfellíngar hefði ekki feinglð jafnrétti vil:'!aðra amts-
búa, þar sem hefir verið borgað úr jafnaðarsjóðnum til annara varða;
og 'með því nú að allir eigi\ a~ leggja til jafnaðarsjéðsins, þá finnst
mer þa~ vera ii góðum rökum byggt, að þeir fái jafnrétti. Nefndin
hefir mí tekið þann veg, að útvega þeim jafnrétti, með því a~ þeir fái
varðkostnaðinn borgaðan úr jafuaðarsjóðnum; en af því eg se annan
veg til þess, a'ð þeir fái jafnréttí, þann veg, að jafnaðarsjöðurínn fái
annarstabar fni endurgoldið það, sem borgað hefir verið fyrir verð-
ina annarstaðar í amtinu, því þ;í er eins og ekkert se borgað úr
sjóðnum, þ,i vil eg koma með það hreytíngaratkvæði , að ef Ráng-
vellingar og Skaptfellíngur ekki f,í endurgoldinn sinn varbkostnað,
þ,i verði jafnaðarsjéðnum endurgoldlð það, sem úr honum hefir verið
borgað til annara urða.

Guðmundur Brandsson: Eg get ekki skilið í ræðu þingmanns
Ísflrðíngn, því mer sýnist hún svo élfk öllu því, sem hann hefir á'b-'
ur látið í ljósi, bæði í ræðum sínum og ritum; eg hélt að það stæði
á litlu, þó menn ekki rígbyndi sig við skipanir yfirvaldanna. þegar
sami væri tllgangurlnn, og ekki sízt þegar honum þar með væri
beint i haganlegrí stefnu, heldur en yfírvaldið hefðí tekið til; en ef til-
gángurinn væri verri hjá hinum en þessum, þá væri allt ö~ru máli
að gegna; og eg veit ekki, til hvers að nefndir eru og fundir, ef ekki
til þess, að farið se eptir tillögum þeirra, og í hvaða skyní ætli
bæbí stlptamtmaður og aðrir hafi kallað þær saman, hefði hann eða
þeir ekkert Yilja~ nýta af því, sem þær reN til. þar sem sami
þíngruaður minntist ii óstjórnina, get eg ekki betur se~, en að ó-
stjórn og harðst] órn se náskyldar, og geti, ef til vill, fallizt í faðma.
þar sem nú stiptamtmaður ekki kallaði Rángvellínga Ii fund með ser,
áður en hann gaf þeim skipunlna um, að valeta fe þeirra í heima-
högum, þar sem hann þó kallaði menn úr hinum sýslunum aður á
fund með ser, og fór að nokkru leyti eptir raðum þeirra, þá finnst
mer Ráng\'ellíngllm nm verkun, þó þeir se ó1Ínæg~ir, þ~r sem þess-
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ari skipun var allt í einu dembt inn :í þá, og get eg ekki annað
sel), en al) þeim se gjört lægra undir höfði, en ö~rum Í•.þessu máli.

Forseti: þar eð fleiri þíngmanna hafa krafizt þess skriflega al)

þessum umræðum væri 10Id~ (Jón Sigurðsson frá Tandraseli :
Eru nokkur þíngsköp, sem leyfa það, al) umræðunum se svona hætt,
þegar þingmenn vilja tala?) - Eg álít leyfilegt, al) bera þetta und-
ir atkvæði þíngmanna, og skal eg þvi bibja þingmenn al) ganga tiI
atkvæða Ulll það, hvort undlrbúníngsumræbunnl skuli al) svo ræddu

lokið,
Var það þá samþykkt mel) atkvæðagreiðslu, al) umræðu þessari

skyldi vera loki~.
Jón Hjaltalín : Eg vil áskilja mer breytíngaratkvæðí.

Forseti: Um seinan! Eg ákveð þá fund á mánudaginn, Id. 12.
Fundi slitið.

1. ágúst - tuttugasti og fyrsti fundur.
Allir á fundi. þingbók fl'ii síðasta fundi lesin upp og samþykkt.
Eorseti: Eptir ósk hins hattvirta 7wnúngsfulltrúa og margra

þíngmanna, verbur dagskránni breytt svo, al) sveitastj ðrnarmálið,
sem fremst er sett ii dagskr.ina, verour síðast tekið fyrir i kemur þii
fyrst til rilyktarumræðu og atkvæðagreiðslu: málið um stofnun úæjar-
s(jól'nar á ~17iureyri. Framsögumaður er hinn heiðraði þingmað-
ur frá Reykjavík. Atkvæðaskrnln hefir verið prentuð, og vona eg því,
ao allir þíngmenn hafi hana fyrir sel'.

At k v æ ð a s k r a
í málinu, um stofnun bæjarstjórnar á Aktlreyri.

1. Frumvarpsins 1. grein.

Bærinn Akureyri ásamt Oddeyri, hvorttveggja með sínum nú-
verandi takmörkum, skal héðan af vera skilin vio Hrafnagils-
hrepp, vera lögsagnarumdæmi ser, og hafa bæjarstjéru lÍt af
fyrir sig og nefnast kaupstabur i skal þar settur bæjarfógeti, og
se hann fyrst um sinn sýslumaburínn í Eyjafjarðarsýslu i skal
bæjarfógetinn og fulltrúar bæjarins hafa á hendi alla stjórn þeirra
bæjarmálefna, setn eigi eru undanskilin með öðrum ukvörðun-
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um. Skal framvegis sambandi því slitið, sem Yeri~ hefir milli
fátækra-malefna í kaupstaðnum Akureyri og í Hrafnagilshrepp,
og skal skilnaður þessi hefjast svo fljótt, sem Því verður víð
komið, eptir ab þessi reglugjörð er birt 11 báðum stöðum.
Fe þvi, er Akureyrarbær og Hrafnagllshreppur eiga í samein-
ingu, og hreppsþýngslum öllum skal svo skipt, al'J sami se jöfn-
ubur milli bæjarins og hreppsins, sem á milli 4 og 5. þessi
skipti skulu gjörl'J af sýslurnanninum í Eyjafjarðarsýslu, öllum
bæjarfulltrúunum, og jafnmörgum mönnum úr Hrafnagilshrepp,
sem kosnir skulu með atkvæðafjölda á kjörfundi fyrir sýslumanni,
af öllum þeim bri endum hreppsins, sem gjalda nokkuð til sveitar.

2. Frumvarpsins 2. grein.
Fulltrúar kaupstaðarlns Akureyrar skulu vera fimm; skulu þeir
kosnir af bæjarbúum þeim, sem kosníngarrétt hafa samkvæmt
þessari reglugjörð.

3. Frumvarpsins 3. grein.
a, Orðabreytíng Jóns Peturssonar:

Ab í greinarinnar 1. tölul. verbi :orðunum: "þeir sem",

breytt í orðið "og«.
b, Tölul. 1. í 3. gr.:

. Kosntngarrðtt hafa:
Allir embættismenn, sem hafa aðsetur í bænum, þeir sem
annaðhvort hafa konúnglegt veitíngarbréf eða eru skípabír af
stiptsyflrvöldnnum á Ídlandi.

e, Breytíngaratkvæbí Þórðar Jðnassens víð 3. gr. tölul. 2

(stafl. d):
Allir þeir menn, 25 ára, sjálfs síns ráðandi, er búfastir hafa
verið seinasta áril'J í bænum, hafa kosníngarrétr, þegar þeir

að minnsta kosti borga 2 rfkisdalí í bæjargjöld.
el, Tölul. 2. í 3. gr.:

Allir þeir, er víðtöku- eða borgarabref hafa á Akureyri, ef
þeir eru búsettir í bænum og hafa goldið 2 rd., el'Ja þaðan
af meira af atvinnu sinni í bæjargjöld næsta áril'J á undan.

e, Breytíngaratkvæbí Guðmundar Brandssonar :
Ab 3. gr. tölul. 3. (stafl. f) verðl SYO breytt, að í staðinn
fyrir ",400 rd. (( verði sett ,,300 rd".

t. Tölul. 3, í 3. gr.:
Allir þeir, sem hús eða bæ eiga í lögsagnarumdæmi bæjar-
ins, sem se 400 rd. virði að löglegri virl'Jingu., .r þeir hafa
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þar aðsetur, hafa goldið næsta ár á undan 2 rd. auk húsa-
skatts, og eru 25 ára.

17, Breytíngaratkvæði Jóns Peturesonar, vib tölul. 4. í 3. gr.
(stafi. h):
Ab orðin: "þeir, sem tekið hafa lærdómspróf ,-ib háskólann
í Kaupmannahöfn eða embættispróf við prestaskólann í
Reykjavík", breytist þannig: "Þeir, sem eru útskrifaðir ttl'

hinum lærða skóla her á landi, eða hafa teldð lærdóms-
próf víð háskólann í Kaupmannahöfn".

h, Tölul. 4, í 3. gr.:
þeir sem tekið hafa lærdömspröf við háskólann í Kaup-
mannahöfn eða embættispréf við prestaskólann í Reykjavík,
ef þeir eru brisettir í bænum og ei öðrum háðir, og hafa
goldið 2 rd. í bæjargjöld næsta ár á undan.

i, Tölul. 5. í 3. gr.:
Veraluuarfulltrúar, sem í bænum eru, ef þeir hafa goldið
næsta ár á undan 2rd. í bæjargjöld. og eru 25 ára ao
aldri.

k, Viðaukaatkvæði Jóns Peturssonar vlð 3. gr., ab nýr tölu-
liður bætist aptan víð, þannig hljöðandi :
Allir aðrir hrisfeður þar í bænum, sem eru 25 ára, eí
þeir hafa goldið II 1'0.. í bæjargjald næsta ár á undan. '

4. Frumvarpsíns 4. grein.
Kjörgelngur er hver sá, sem kosningarrétt hefir eptir 3. gr.

5. Frumvarpsins 5. grein.
Einginn sá getur tekið þátt í kosningu bæjarfulltrúa, eða orðlð
fyrir kosníngu, sem sekur er orð inn að lagadómi um nokkurt
það verk, sem svívirðilegt er ab almenníngsalltl, jafnvel þótt
hann hafi ekki sætt þeirri hegningu, er samkvæmt opnu bréfi,
dags. 29. d. oktöbermdnaðar 1824, og tilskipun 24. janúar
1838, 4. grein, lit. a, sviptir menn borgararettl. Eigi heldur
sá, er lagasókn á liggur um nokkurt það verk, er svívirðilegt
er ab almenningsáliti eða svipt getur borgararettl, fyr en hann
mel) dómi, er eigi verður raskað, er dæmdur alsýkn sakar. Eigi
hefir heldur sil kosníngarrétt, ne er kjörgeíngur, er settur er

undir fjárgæzlu annara, eða ef bú hans er tekið upp sem þrota-
bú, eba se nokkurt það mál honum á hendi, að hann eigi hafi
full rál) fj ár sín ao lögum.

Sá, er þegar er kjörinn fulltrúi, skal eigi víkja úr fulltrúa-

756



sæti, fyr en hann hefir haft fulltní.astörf á hendi hinn lögákveðna
tíma, þótt hann missi þá hæfileg leika, sem kjörgeingi er bund-
ið við eptir 3. og 4. grein. NIÍ er hafin lagasókn í gegn þeg-
ar kosnum fulltriia, um eitthvert það verk, er sviptir kosníng-
arretti og kjörgeingi, samkvæmt þessari grein, skal hann þegar
víkja IÍr fulltniasætí sínu, uns dómur sá er felldur í málinu,

er eigi verbur raskað, og tekur hann þá aptur að gegna full-
trúastörfum, se hann dæmdur alsýkn saka. þó skal sá tími,
er máls6knin stóð yfir, teljast með sýslntíma hans. Bæjarfó-
geti og fulltniar skera úr því, hvenær bæjarfulltniinn á af því-
líkum ;ístæðum að víkja IÍr sæti sínu. þó á sá Iulltrrii, er
hlut á að máli, frjálst að bera málið undir nmtmann til úrskurð-
ar, ge hann eigi ánægður með úrskurð bæjarstjórnarinnar.

Faðir og sonur mega eigi eiga setu meðal fulltrím undir eins,

og eigi heldur faðir eða sonur bæjarfógeta.
6. Frumvarpsins 6. grein.

Hver fulltrúi hefir starf sitt :í hendi í fimm ár, og fer hann
þá frá; en af þeim fimm, sem kjörnir eru í fyrsta skipti, skal
einn fara frá að ári liðnu, og síðan einn á ári; og skal þar
ráða samkomulag eða hlutkesti, ef samkomulagi eigi verður á
komið. Ef einhver fulltrúi fer frá, hverjar helzt sakir, sem til
þess eru, áður 5 ár eru llbin frá kosníngu hans, skal þegar
kjósa annan í hans stað, og hefir sá Iulltniasýslu á hendi að
eins um þann tíma, er vantaði upp á að hinn hefði verið 5
ár, er frá fór. Fari einhver fulltrúa fr~ hina 6 síðustu mán-
uðl ársins, má fresta kosníngu til þess á aðalkjörfundi. Kjósa

má jafnan þann að nýju, er frá fer; en hafi hann gegnt fnll-
trúastörfum í 3 ár eða leingur, er hann eigi skyldur að takast
þá sýslu á hendur aptur, fyr en eptir jafnlangan tíma og hann
hafði áður verið fulltrúi. Svo ml1 og hver sextugnr maður, eða
eldri skorast undan fulltrúakosníngu.

7. Frumvarpsins 7. grein.
Fulltrriakosnfngar skulu jafnan fram fara einhvern hinn fyrsta
virkan dag eptir nýár, nema þegar svo stendur á, að kjósa
þarf mlsreltis, Hið fyrsta sinn skal kjósa bæjarfulltrúa svo
fljótt sem verður, eptir að reglugjörð þessi er birt lÍ Akureyri,
en þó skal telja sýslntíma þeirra frá næsta nýári lÍ eptir,

8. Frumvarpsins 8. grein.
Svo skal kosníngu undir búa, a'ð skrá StJ samin um þ1Í, ~CIIJ
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kosníngarrðtt hafa og kjörgeingir eru; þá skrá skal kjörstjórn-
in semja, en þessir eru kjörstjórar: í fyrsta sinn bæjarfögettnn
á Akureyri, og 2 menn af Akureyrarbúum, er hann til þess

kveður ; en upp fd því eru kjörstjórar: bæjarfógetinn, oddviti
fulltrúanna og einn fulltrúanna, er þeir sjálfir til þess kjésa.
þegar semja skal kjörskrá, skal bæði gjaldkeri bæjarins og aðrir
bæjarfulltrúar vera kjörstjórninni til aðstoðar, ef þörf gjörist.
Skráin skal liggja (illum bæjarbúum til sýnis um 14 daga; þyki
nokkrum, a'ð einhver se of talinn eða vantalinn á kjörskránni,
skal hann bera mótmæli sín skriflega upp fyrir bæjarf6geta, að
minnsta kosti 3 dögum fyrir kjörfund; rannsakar þá kjörstjórn-
in lmili'b, og kveður upp rirskurb sinn i.Í kjörfundi samkvæmt
lögum, á'bur en kosníng fer fram. Mótbrirum þeim gegn kjör-

skránni, er eigi koma fram í ákveðinn tíma, skal einginn
gaumur gefinn.

9. Frumvarpsins 9. grein.
Kjörstjóri skal boða stað og stund, er kosningar skulu fram
fara, ao minnsta kosti 8 dögum i.Í undan, með auglysíngarbréfi;

skal kjörfundurinn haldinn fyrir opnum dyrum; skulu þá allir
kjósendur, er neyta vilja kosníngarréttar síns, koma sjálfir á
kjörfund og lýsa því yfir, annaðhvort munnlega fyrir kjörstjórn-
inni eða li seðli, hvern þeir vilja kjósa.

þegar allir þeir, er kjósa skulu, hafa geflð atkvæði sín og
þau eru bókuð, les formaður kjörstjórnarinnar upp öll atkvæð-
in, en hinir 2 kjörstjórarnir rita þau upp og telja saman. þann
skal nefna kjörinn fulltrúa, sem hlotlð hefir flest atkvæði, Nú
hafa 2 eða fleiri jafnmörg atkvæbí, og skal þá hlutkesti 1'á03.

10. Frumvarpsins 10. grein.
Þegar kjósa á fleiri en einn fulltrúa, skal hver þeirra kjörinn
ser í lagi á þann hátt, sem aður er fyrir mælt.

11. Frum varpsíns 11. grein.

Ef Sl1, sem kjörinn er fulltrúi, ber upp afsökun nokkra, metur
kjörstjórnin, hvort hún so gild, og verði það atkvæði meiri hluta
kjörstjdrnarinnar, skal kjósa að nýju; bocar þá kjörstj6ri þegar
til annars kjörfundar ab 8 daga fresti. Nú telur kjörstjórnin
afsökun hans ónóga, en hinn kosn i "ill þó eigi gángast undir
kosníngu, skal kjörstjórnin bera rnalíb undir amtrnann, ef hinn
krefst þess, og sker þá amtmaður úr, Nú þykir einhverjum
hlutaðelgenda vafi á, ao kosníngin se lögmæt, á hann rétt ,í,
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að bera slíkt upp fyrir kjdrst jórninni, en hann skal hafa gjört
það, á~ur 8 dagar se liðnir frá því kosníng fór fram, því ann-
arð verður slíkri unikvörtun einginn gaumur gefinn. Skal kjör-
stjórnin þegar senda málið, ásamt áliti sínu amtmanni til úr-
skurðar, og leggur amtmaður þá úrskurð á, á~ur hálfur nuín-

uður so liðinn. En hvort sem slík umkvdrtun kemur fram eða
eigi, skal amtmanni IIvallt send skýrsla um kosnínguna.

12. Frumvarsíns 12. grein.

Sá sem kosinn er fulltrúi, sendir bæjarfógeta skriflegt heit, og
skuldbindur hann sig í því, samkvæmt borgaraeíðl sínum; en

hafi hann eigi svarið borgaraeið, lofi hann með eíðl, a~ gegna
dyggilega öllum þeim skyldum, er staða hans leggur honuni á
herðar, bæði við konúng og fósturjörð sína, og einkum við fe-
lag það, er hefir kosið hann til að taka þátt í stjórn bæjarmál-

efna sinna.
13. Frumvarpsins 13. grein.

Vi~ byrjnn hvers árs kjósa fulltrúar tir flokki sjálfra sín odd-
vita, og ræður þar atkvæðafjöldi. Á sama hlítt kjósa þeir og
varaoddvita, er ge ingur í stað oddvita, þegar hann eigi er við-
látinn. Fullt.rúar skulu eiga með ser fastákveðna fundi, eptir
því sem þeir koma ser saman um, hversu tíbír skuli vera; en
auk þess kveður oddviti til fundar endranær, er honum þykir
nauðsyn til bera, eða 2 fulltrúar heimta. Oddviti skal, að því
leyti unnt er, anglýsa fulltrúunum fyrir fram, hver málefni skuli
rædd á fundum þeirra, en að öðru leyti á hver fulltrúi rett á,

a~ bera Ullp á fundi hvert það málefni, er honum þykir nauð-
s)'n til bera. Oddviti stýrir fundinum og ser um, að allt se rett
bókað, er þar fer fram. Þegar svo á stendur, að jöfn eru at-
kvæði, skulu þeir ráða, er oddviti fylgir að. þrír skulu full-

trúar að minnsta kosti vera á fundi, ef nokkurt mál á að geta
ráðizt til lykta. Jafnan skulu allir þeir fulltrúar, sem við stadd-
ir eru, rita nöfn sín undir fundabókina.

14. Frumvarpeins 14. grein.
Bæjarfulltrúar skulu eiga þátt í stjórn allra þeirra málefna, sem
snerta eignir og stofnanir, tekjur og gjöld bæjarins, og eigi
eru með neinni annari Iagaakvörðun undanskilin; má því bæj-
arfógeti ekkert kveða á um bæjarmál án þeirra samþykkis.
Fulltrúar mega gjöra uppastungur um bæjarmálefnl, eins og
líka bæjarfógeti eða æðra yfirvald, hvort heldur er um eignir,
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eða stofnanir bæjarins eða tekjur hans og útgjöld. Xú ycrt'-
ur meiri hluti fulltrúa eigi lí sama mali, og bæjarfógeti; skal
hann eiga fund "ið þ,í og ræða vi\') þá nm malíð ; vorði þá
meiri hluti fulltrúa enn eigi á sama mali og hann, m.í skjóta
málinu undir úrskurð amtmanns. það er sjálfsagt, að telja þab
álit allra fulltrúa, er meiri hluti fellst á; þó er minni hlutan-
um heimilt, að skýra bréflega frá skoðun sinni og láta fylgja
með, ef malið geingur til æðra yfirvalds.

15. Frumvarpsins 15. grein.
Í öllum þeim málum, CI' snerta þurfamenn, uppeldi og uppíræð-

íngu barna, hefir hlutabelgandi prestur sæti og atkvæði lí fund-
um fulltrúanna, að svo miklu leyti þVÍ verður yi't.! komið.

16. Frumvarpsíns 16. grein.
Fulltniarnlr skulu kjósa 2 menn tir flokki sjálfrn sín í bygg-
íngarnefnd Þ á, er sett var með opnu breti 6. dag junúarmán-
aðar 1857 í stað þeirra, er bæjarmenn skyldi áður kjósa.
(Jón Pétursson stíngur upp á, að þessi grein se úr feld).

17. Frumvarpsins 17. grein.
Fulltrúar skulu ásamt bæjarfógeta kjósa bæjargjaldkera ; skal sá,
sem settur er gjaldkeri, skyldur að hafa starf sitt ,í hendi um
3 ár, nema hann geti borið fyrir gildar ástæður, er aptrí hon-
um frá því, er bæjarfógeti og fulltrúar meti, eða bæjarfógeta
og fulltrúum þyki astæða til, að fá öbrum sýslu hans í hendur;
nú verða bæjarfógeti og fulltrúar eigi á eitt sáttir um ákvarð-
anir þær, er snerta kosníngu gjaldkera o. s. frv., skal málinu
skotið til amtmanns úrskurðar.

18. Frumvarpsins 18. grein.
Reíkníngsárlð el' frá fardögum til fardaga.

19. Frumvarpsins 19. grein.
a, Breytíngaratkvæbí Pétur» Peturssonar og Þórðar Jónassens,

A~ ~ndir 19. gr.: "skal áætlunin _. fullgjörð", verði þannig

orðaður:
"slml áætlunin sendast arntmannl, og úrskurðar hann, hvort
henni skuli í nokkru breyta".

b, Fulltrúar skulu ásamt bæjarfógeta fyrir lok hvers marzmán-
aðar semja áætlun um útgjöld þau, er liklegt þykir, að bær-
inn muni þurfa að greiða næsta fardagaár, hvort heldur er
til forlagseyris þurfamönnum bæjarins eða til annara bæjar-

þarfa. Í áætluninni skal og skýrt frá fe því, sem til er til
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a~ borga með gjöldin, án þess skattur se lagður á bæjarbúa.
Þegar allar slíkar tekjur eru taldar, skal jafna tveimur fimmtu
hlutum af gjöldum þeim, sem þ!í eru eptir til hinna eigin-
legu bæjarþarfa, ii hús og lóðir bæjarmanna, þannig að fimm
sjöttúngum skal jafna á húsin eptir ferhyrníngsmali grund-
vallarins, en einum sjöttiing lÍ maturtag.irða og aðrar út-
mældár lóðir, sömuleíðís eptir Ierhyrníngsmali ; en þremur
flmmtringum þess fj!\r, sem þarf til hinna eiginlegu bæjar-
gjalda, og því fe, sem þarf til forlagseyris þnrfamönnum,
skal jafna niður á alla bæjarbúa eptir efnum þeirra og á-
stæðum, Gjöldum þeim, sem greind eru í opnu bréfi 6.
dag janúarmánaðar 1857, 5. grein a, skal framvegis jafna
niður eins og gjöldum til annara bæjarþarfa. er að framan
er getið.

Beri ekkert það a~ höndum, að líklegt megi þykja, að
útgjöldin e'lla tekjur þær, sem til eru upp í þau, verði meiri
eða minni en árið næst á undan, skal hvorttveggja jafnhatt
sett; skal áætlunin gild án samþykkis æðra yfirvalds, en
senda skal hana amtmanni, undir eins og hún er fullgjörð.

20. Frumvarpsins 20. grein.
Þegar áætlunarskrnln er fullgjorð, skal jafna niður gjöldunum á
bæjarbúa samkvæmt 18. grein. Ví'b niðurjöfnun þessa ber þó
þess að gæta, a'll þeim, sem að lögum eru lausir við að greiða
gjaldtegund nokkra, mri eigi gjöra meira gjald, en þeim ber a'l>
greiða í önnur gjöld að tiltölu við aðra, Allir fulltrúar asamt
gjaldkera bæjarins jafna niður bæjargjöldunum lÍ bæjarbúa. Nið-
urjöfnunin skal fullgjör'll að minnsta fyrir lok maím.inabar ; ÞYÍ

næst skal hún, ásamt áætlunarskrúnni, liggja öllum til sýnis um
3 vikur, a'l> minnsta kosti 3 stundir lÍ degi hverjum; skal það
opinberlega birt, hvenær hún se lög'b fram, og um hvert leyti
dags hún se öllum til sýnis. Öllum gjöldum skulu greiðendur
hafa. lokið á Míkjalsrnessu.

21. Frumvarpsins 21. grein.
Þyki einhverjum bæjarbiia eitthvað aðflnníngnrvert víð niður-
jöfnunina, ,í hann frjálst með, a~ bera sig upp 1111\ þa~ við bæj-
arfógeta og færa rök ao, en það skal gjört, lÍður sá tími se li'b-
inn, sem nlðurjöfnunin liggur til sýnis, þVÍ ao annars verður
slíkri umkvörtun einginn gaumur gefinn. Bæjarfrigeti leggur þá
úrskurð á ásamt með fulltniunum, hvort breyta skuli niðurjöfn-
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uninni a~ nokkru fyrir umkvörtunína. Se kærandi eigi ánægður
með úrskurð bæjarstjérnarlnnar, er honum frjálst, ao Líta bæj-
arstjórnina bera rnalíð undir úrskurð amtsins.

22. Frumvarpsins 22. grein.
Ef útgjöld þau bera a~ hendi, sem eigi er ráo fyrir gjört í á-
ætluninni, skal fara með þau ab öllu, eins og fyrir er mælt um
aðalríætlunarskrana í 18. grein, og jafna síðan því fe niður á
bæjarbúa, á sama hátt og fyrir er mælt í 19. grein um aðalníð-
urjöfnunina. En se þess konar gjöld eigi meiri en svo, ao nemi
50 rd., má nlðurjöfnun þeirri fresta, þar til aðalniðurjdfnunin
fyrir næsta ár er gjörð.

23. Frumvarpsins 23. grein.
Bæjarsjóburlnn skal geymdur af gjaldkera, og skal hann að
minnsta kosti eitt sinn á hverjum þremur nuínubum gefa bæði
bæjarfógeta og fulltrúunum nákvæma sjóbskýrslu, er sýni ná-

kvæmlega, bæði hvað goldizt hafi í bæjarsjéb, og hvað úr hon-
um hafi verið borgað, og til hvers. Eigi skal bæjargjaldkeri
neitt greiða úr bæjarsjóði, nema eptir ávísun frá bæjarstjórninni.

24. Frumvarpsíns 24. grein.
a, Breytíngaratkvæði Jóns Peturssonar:

Al) í stað upphafsins í 3. klausu: "fulltrúar og yfirvöld
skulu", verði sett: ,)bæjarstjórnin skal", o, s, frv.

b, Fulltrúar ásamt bæjarfógeta skulu hafa nákvæma umsJon
með fjárhag bæjarins. Þeír skulu gæta þess, að skattar og
tekjur bæjarins se heimtaðar :í réttan hátt og í tækan tíma,
og þær teknar lögtaki, ef þörf gjörlst, svo og, að fenu s.l

varið til útgjalda bæjarins. Þyki reikningar gjaldkera eigi
nógu skýrir, eða tekjur reynist óheimtar, eða gjöld ógreidd,
er greidd skyldi vera, skulu fulltrúar gjöra þær ráostafanir,
er nauðsyn ber til, til a~ hrinda því í lag, er áfátt þykir.
Allar avísanlr skulu fulltrúar undirskrifa á fundi.
Fulltrúar og yfirvöld skulu leggja alla stund lí, að <ill störf þau,
sem unnin ern á kostnað bæjarsjóðs, se nl af hendi leyst, og
með sem minnstum kostnaði, og hafa vakanda auga á slíkum
störfum; skulu fulltrúarnir skiptast lÍ um a~ gæta þeirra, eptir
því sem þeim þykir hentast, og sjlí um, að slík störf s.l unnin

sem haganlegast og í öllu samkvæmt því, sem upphaflega var
!;.vcOio á.

25. Frumvarpsins 25. grein.
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a, Breytíngaratkvæðl Jóns Peturssonar:
Ail orðunum : "æ~ra yfirvalds", se breytt í orðíð: "amtmanns((.

b, Þótt bæjarfógeti og fulltrúar eigi últt á, eptir því, sem að
framan er fyrir mælt, að gjöra alyktanír í almennum mal-
efnum bæjarins, mega þeir þó eigi afr.íða neitt eða full-
gjöra, það er af ser leiðir byrði eða þýngsli fyrir bæjarbúa
til langframa, nema þeir leiti og fái til þess samþykki hlut-
aðeiganda amtmanns. Bæjarstjórnin má því eigi nema með
samþykki æðra yfirvalds taka fe að láni, leingja tíma þann,
sem borga skal á l.ínsfð, ne bæta víð nýjum launum eða

eptirlaunum eða hækka þau, ef meiru nemur, en 20 rd.,
eigi kaupa land eða hús undir bæinn', ne selja fasteignir, er
bærinn kann að eignast, eigi akveða nein byggíngarstörf, er
hafa í för með ser álögur á bæjarbúa um meir en eitt ár,
eða við sættir skuldbinda bæinn til neins til lángframa, eða
slaka til í rWi hans.

26. Frumvarpsins 26. grein.
Þegar vi~ lok hvers relkníngsurs skal gjaldkeri semja reikníng
yfir allar tekjur og lítgjöld bæjarins híð umliðna árið, og senda
bæjarfógeta innan loka jrinímrinabar ; skal reikningur sá liggja
ölllIm bæjarbúum til sýnis um 3 vikur, þrjár stundir dag hvern,
og það birt eins og fyrir er mælt um niOurjöfnunina. því næst
se reilmíngurinn feinginn til íhugunar skobunarmannl, en hann
se kosinn af bæjarmönnum, þeim sem samkvæmt 3. gr. hafa
kosníngarrétt, á sama hátt og fulltrúarnir, og skal hann hafa
það starf :í hendi um 5 ár, eins og þeir. Skoðunarmaður skal
hafa lokið rannsókn sinni á reikníngnum innan mánaðar frá
því hann fekk hann; síðan skal hann senda hann aptur með
athugasemdum sínum. Þegar gjaldkeri hefir Ieínglð athuga-
semdir skoðunarmanns og svarað þeim, en það skal bann hafa
gjört innan hálfs mánaðar, eða tekið þær tilhlýðllega til greina,
skal reikníngurinn, ásamt athugasemdum skobunarrnanns og svari
gjaldkera upp á þær, sendur amtrnanni til úrskurðar, og skal
hann skera úr, ef ábyrgð nokkur þykir á liggja bæjargjaldkera,
er hann þykist hafa feínglð nægar skýrslur um malið, eða hon-
um þykir eitthvað aðfinníngarvert, Ágrip af reikníngl gjaldkera
skal prenta, svo fljótt sem verður, þar sem til se greind ser í
lagi öll atriðl í tekjum og gjöldum bæjarins.
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27. 'Hvort rita skuli bænarskrá til komings um, ao hann gjöri frum-
Yarp þetta (samkvæmt atkvæðagreíðslunní) að lögum.
Framsö,qumaður (H. Kr. Friðrihsson): þao hafa ekki verlð

gjöro mörg breytfngaratkvæöí vio þetta nefndarálit, svo eg vona að
ekki þurfi margar umræður um þetta mál. Eg ætla ao eins ao fara
fáum orðum um hvert þeirra. Orbabreytrng hins háttvirta 5. kon-
úngkjörna þíngmanns við 3. gr. staflið a, hef eg í rauninni ekkert
á móti, ef þínginu þykir þannig verba ljósara eba fegra, að setja 2
ákvarðanlr saman í eina; það er, sem Danir segja, "Smagsag('.

Breytíngaratkvæði hins háttvirta 1. komingkjörna þíngrnanns, við 3.
gr. stafl, e, veit eg ekki hvernig ,1 að komast að, því það tekur upp
í sig allar hinar ákvarðunlr nefndarinnar í 3. gr., svo hinir tölu-
liðirnir ætti þá að vera eins og útskýríng þessa, en þ;í hefci það

átt að vera sett fyrst í greininni, en ekki í miðjuunl. Þó þetta
væri níl tekið svona, þ,í þykir mer ísjarvert, ao hleypa hverjum, sem

borgar 2 rd. í bæjargjöld inn í bæjarstjérnlna, hleypa þar inn hverj-
um lausamanni. þetta breytfngaratkvæðí kann ao viroast frjálslegra
en uppástringu nefndarinnar, en eg er ekki svo frjálslyndur, að eg

vilji ekki binda neitt kjörgeingi í bæjarstjórn; því þar gæti þá kom-
ið inn í þeir menn, som ekki hugsa neitt UI11 aðra, sem Líta ser á
sama standa, hvernig bæjarstjérnin gelngur, sökum þess, að þeirra
eiginn hagnaður er eigi. að neinu bundinn við hana. Í bæjarstjórn-
ina eiga ei aðrir ao koma, en þeir, sem eru "interesseraðir"; en ef
það væri ekkert bundið, þ:í gæti svo farið, ao meiri hluti fulltrú-
anna verði þeir menn, sem ekki þurfa að gæta neinna eigin rettinda
eða eigin eignar, og væri það ísjarvert, :to gefa þess konar mönnum
vald til, að ráða yfir eignum annara. Mer sýnist því þetta breyt-
íngaratkvæbl öldúngls óhafandi. Breytingaratkvæði hins hefðraða
þíngmanns IÍr Gullbríngusyslu, vlð 3. gr. staflið e, er korníð und-
ir ástæðunum á Akureyri. Menn verða með þess konar akvarðanir
að fara eptir þVÍ, hvernig á,;tatt er á þeim og þeim stað ; það vero-
ur no vera sumstabar hærra, og sumstabar lægra. þó eg se ei kunn-
ugur á Akureyri, þ,í er eg þ6 sannfærður IIIII, að ekkert hris er þar
nú, sem ekki ~e 400 rd. vlrbí. Eg finn þVÍ ekki ástæðu til, að mæla
með þessu breytíngaratkvæbl. Hreytfngnrntkvæöl hins h.ittvlrt» 5. kon-
úngkjörna þfngmanns vio 3. gr. stafl, g, um að rýmka rettilldi lærðra
manna, þ. e. setja stúdenta í stuð ákvörðunar nefndarinnar, þykir
mer óþarft; en eg hefi ekkert ser í lagi á móti því, ef þíngíð vill
það heldur; en eg er beinlínis mótfullinn viðaukaatkvæði hans, stafi. k,
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því þetta 6 rd. gjald er svo ósamkvæmt gjaldstofni annara; það er
Iángtum of hátt; því undir þenna stafllð ætti einúngis að heyra
tómthúsmenn; auk þess er eingin þörf ;i þeirri ákvörðun, því að nú
eru eingir tómthúsmenn á Akureyri, og fyrst að svo var, áður en
byggíngarnefndin kom þar, að einginn tómthúsmaður komst þar að,
þá eru eingin líkindi til, að það verði framvegis fyrst byggíngarnefnd-
in komst þar á, einkum þar eð rúmlítið er þar; og eg er sannfæro-
ur um, að hún gjörir allt sitt, til að gjöra bæinn sem fegnrstan, svo
hún fer víst ekki að vísa út niru fyrir torfbæi, sem ern til óprýOi
í hverjum bæ. Hinn sami hattvirti þingmaður stíngnr upp á, að
fella úr 16. gr., en því er eg mótfallinn. Þegar byggíngarnel'ndin
var stofnuð, þá urðu allir bæjarbúar að fii rétt til að velja í hana
2 menn, sökum þess að eingin bæjarstjórn var þar, en ef bæjar-
stjórnin kemst á, þá ætti hún þó að taka þenna þátt í byggíngar-
nefndinni, því það getur bæði verið 1Íríðaudi fyrir bygzfugarnernd-
ina að vita, hvað bæjarstjórnin gjörir, og fyrir bæjarstjórnina, hvað
byggíngarnefndin ar ræður; því að annars getur hvor fyrir sig álykt-
að þvert ofan í hina, og þannig komið í b.íga hvor víð aðra. Eg

se eingan hag við það, að Líta alla kjósa menn í byggíngarnefnrlina,
og það er eingin astæöa til, að trúa ekki bæjarsrjérnlnni fyrir, að

velja þá, eins og fyrir öðrum bæjarm.ilefnum ; viðvíkjandi breytíng-
aratkvæðl hinna hrittvirtn 1. og 3. konungkjörnu þíngmanna víð 19.
gr. um, að áætlunin skuli leggjast undir amtmanns úrskurð, þá get
eg ekki fundið ástæðu til þess; þegar Kaupmannahafnarbriar trúa

fáum mönnum til að gjöra áætlunina þar, án þess að bera það undir
nokkurt stjórnarráð, þiÍ ætti 5 mönnum iÍ Aknreyri að vera trúandi
fyrir, að gjöra áætlunarreilmíng fyrir 40 - 50 menn. Mer finnst
sjálfsagt, að lllenn hafi rett til að leggja kostnað II sjalfa sig, þeg-
ar það ekki kemur neinum öðmm við, eta leggst á aðra, en sjálfa
þá, eða eigi nema um eitt ár. Breytingaratkvæði hins 5. konúng-
kjörna þíngmanns við 24. og 25. gr. er ekki annað en orðabreytíng.
Nefndin hefir í 24. gr. "fulltrúar og yfirvöld", en hann vill setja í
staðinn "bæjarstjórn". Hann vill sumsé ekki, að amtmennirnir líti
eptir fyrirtækjum bæjarstjórnarinnar ; en mer finnst ekkert að því,
þótt hann gefi henni bendíngar, þegar fyrirtækiö orsakar ritgjöld
leingur en um 1 ár. Eg vil taka til dæmis, að Akureyrarbúar skyldi
taka sig saman um, að gjöra virki, sem stæði yfir í 5 :ír, að Ma til
brú, sem geingi út að skipunum á höfninni, og þetta verk ætti að
standa yfir um nokkur ár, þá þarf til þess samþykki amtmannsins
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að leggja þessi útgjöld á bæinn, og þá finnst mel' rétt, ao amtmað-
ur líti eptir, að þess konar verk se vel af hendi leyst. En "mom
yflrvald" í 25. gr. er auðvitað að el' sama sem "amtmaour". Eg
ætla svo ekki að fara fleirum orðum um þetta, fyr en einhver mót-
mæli koma.

Þórður Jónassen: Hinn heiðraði [ramsiiqumaðus: hefir nú
rett í því, að eins og breytíngaratkvæði mitt "ið 3. gr. liggur fyrir
á atkvæbaskr.ínnl, kemur það illa víð, en það er ekki mer aD kenna

heldur misprentun ; eg hafðl að eins borið það upp sem breytíngar-
atkvæðí viö 3. gr., og ætluðist til, að það kæmi í stað allrar grein-
arinnar, en þetta hefir sföan misprentazt. Þegar þetta athugast, þ;í
fellur sú ósamkvæmní í burtu, sem framsögumaður var ilO finna að.

Hann fann það enn fremur ao þessu breytíngnratkvæðl mínu,
að það færi í enn þ;i frjálslegri stefnu, en nefndin; mig furðar nú rí
því, að honum skuli þykja þetta ókostur, þar sem frumvarpið í öll-
um þess atríðum er svo Irj.ilslegt; því þó eg kynni að hafa fario
feti leingra í þessari stefnu, en nefndin, sýnist mer það ekki :\0-
finningarvert. Hann talaði um, að ef mínu breytíngaratkvæbl yrci
framkvæmt, ætti menn á hættu, að f,i bæjarfulltrúa li Ákureyri, sem

ekkert hugsuðu um sinn hag ne annara; en úr þessari mótbáru gjör!
eg Iítið, því eg gjöri og hlýt að gjöra do fyrir því, að fnlltrúa-
kosníngarnar fari fram skynsamlega, og að þeir einir verði fyrir kosn-
íngu til bæjarfulltrúa, sem bezt eru til þess fallnir, og það geta
þeir verið, þó þeir ekki se efnaðir ; eg se her því einga hættu á
ferðum. Áhrærandi breytíngaratkvæðinu við 19. gr. skal eg ekki

vera margorður; eg ,Hít það á góoum rökum byggt, og hefi ekki
sannfærzt um hið gagnstæða af orðum hins helðraba framsögumanns,
og naumast get eg fundið nokkra gagnsönnun í því atriði, ao svona
se það í Kaupmannahöfn; mer sýnist her se ólíku saman að jafna
Kaupmannahöfn og Akureyri, eins og líka má gjöra r;io fyrir meiri
vitsmunum og hyggindum hjá fulltrúum Kaupmannahafnar, en á
Akureyri. þetta er líka, eins og kunnugt er, Iögbobið fyrir Reykja-
vík, og eg "eit ekki betur, en að bæjarmenn uni vel þeim ákvörð-
unum, og að áætlunin hafi einnig, að minnsta kosti í einstökum til-
fellum, stundum haft gott af því, að hún var fyrir fram borin undir
nmtmanninn. þ,i talabí hinn heiðraði framsögumaðar um, að það
"Væri undarlegt, ao biðja um, að mega leggja gjald á sig sjálfan; eg
skal í því tilliti leyfa mer þá athugasemd, að fulltrúarnir leggja út-
gjöldin á alla bæjarbúa, en ekki á sig eínsamla, svo þessi mótbára
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er þýMngarlaus, a~ því leyti þetta á a~ vera því til sönnunar, að
samþykki og álit amtmannsins, viðvíkjandi áætluninni, se éeðlílegt
og ónáttúrlegt í sjálfu ser. Og svo skal eg ekki fjölyrða þetta meir,
en eg er búinn.

Forseti: Breyttngaratkvæbi hins háttvirta 1. komingkjöma þing-
manns var með þeirri yfirskript: "vi\') 2. gr. ((; en af því eg s;í, að
það gat eingan veginn átt við 2. gr. frumvarpsins, Mk eg það svo, a~
það væri breytíngaratkvæði við 2. atr. í 3. gr., því það var sama
efnis sem 3. gr.; en mí se eg, a'6 það á við alla 3. gr., eða fer í
þ,í stefnu, að breyta allri greininni, og se eg því ekkert á móti því,
a\') bera það upp til atkvæðagreiðelu sem fyrsta lið við 3. gr., sums e
á undan safl, a, og ef það verður samþykkt, þá kemur það í stað
allrar greinarinnar, svo að þá felli allir hinir stafllbirnir.

Framsögumaður : Mer fannst hinn háttvirti 1. konringkjörní
þingmaður ekki hrekja mótbárur mínar með tölu sinni. 1'a'6 er sj~lf-
sagt, að öll ósamkvæmui fer burt, ef upprístungur nefndarinnar falla.
Hann hermdi ekki rett orð mín, a'6 eg hefOi sagt, að breytíngarat-
kvæðl hans væri frjálslegra en upp.ístringa nefndarinnar, þVÍ eg sagði,
ab það kynni að virðast frjalslegra ; eg se ekkert frj.ilelyndi í þYÍ,
a\') fámennarl og betri flokkurinn skuli Hra bundinn við hinn fjöl-
mennari. Eg vil spyrj,l hinn 1. koruingkjörna þíngmann að, hvort
hann vilji ekki stíngn upp á þYi, að allir tómthúsmenn her í Reykja-
YÍk hafi jafnan rett til kosnínga, og borgararnir og húseigend-
urnir. Eg ætla það se gustuk að svara fyrir hann, fyrst hann má
ekki tala aptur ; hann mundi segja: ))nei". þa'6 má ekki miða frum-
Yarp þetta við Akureyri eins og hún mí er, heldur eins og hún kann
a~ verða, Enda þótt a'6 bændur allir hafi kosníngarrétt til alþtngís,
þá gjöri eg mikinn mun á þVÍ, hvort það eru bændur eða tómthús-
menn yfir höfu~. Eg verð enn sem áður a'6 mæla fram með 19. gr.
6breyttri. Þa\') er sannarlega hart, ef Akureyrarbtíar ekki treysta
fulltrúum þeim, sem þeir hafa kosið í bæjarstjörnína, til a~ leggja
á sig árleg útgjöld. Mer þykir hann gjöra nokkuð lítlð úr Akur-
eyrarbúum, þegar hann talar um vitringana Í Kaupmannahöfn, þYÍ
þá er mótsetníngin auðsjáanlega heimskingjarnir á Akureyri. Full-
trúarnir leggja líka útgjöld á sig eins og aðra, og allir hafa rðtt til að
kvarta yfir þeim, ef einum þykir ser vera gjört meira lítsvar a'6 tiltölu en
öðrum, eða bæj arfull trúunum sjálfum, og það er það rétta og eðlilega frelsi,
og þó að þao se lög her íReykjavík, að leggja áætlunina undir stíptamt-
mann, og það hafi þótt eiga vi'6 1845, þá /le eg ekki, a'Oþað hljóti a'Omæla
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fram með breytíngaratkræðí 1859. Eg hefi nú verið nokkur ár her í
bæjarstjórninni, en eg hefi aldrei seð neinn árángur af því, þótt
stlptamtmuður hafi skoðað áætlunina og samþykkt hana; lnin hefir
optast komið óbreytt, ella þá með sm áathugasemdum, sem hann hefir
stundum f,Hið ofan af síðar.

Jón Petursson: Eg ætla ab mæla Iríein orð með mínum breyt-
íngaratlmc'ðum. Orðabreytinguna í :i. gr. a vildi eg hafa, því það
er ekki rétt mal eptir samanhelnglnu, ao segja her "þeir sema, eg

vildi heldur hafa "og"; þd þessi setning ,i að teingjast ,io næstu
setníngu :1 undan, er byrjar nieb "sem«. Menn verða a'O Iorðast, að
hafa r.ingt orðlæri í lögum. En ef þetta er álitið af þÍnginu dHt
mal, þá þykir mer "og" ekki fallegra en "þeir sem". Hinn h.ittvlrt!
framsögumaður mælti með breytlnguratkvæði mínu staflið g, og
það var líka eðlilegt, að orba það eim; og eg hefi gj1irt, þVÍ að lær-
dóm-prófín við háskólann eru svo mörg t. d. mörg .Præiaminerexa-
mína"; sá sem tekur það próf er ekki leíngra kominn á veg í al-
mennuni visindum en sá, sem er í 3. bekk í lntinuskrilauunr, og það
væri þó hart, at> láta hann hafa meiri rettindl en stúdenta héðan.

Viovíkjandi viðaukatkvæði mínu 3. 7., Be eg ekki, livers vegna menn
hljóti að útiloka þ,i hrisfeöur, sem taldir eru Í Irnrnvarplnu ; það
geta "erið ÝIlI:;ir dugandis-menn, selaskyttur, jármmi'ðir o. s. frv.;
þeir eru útllokaöír eptir frumvarpinu, nema þeir eigi ll1Í5; en

til þess þykir mér ekki :13tmða, ef þeir borga meiri bæjargjöld ;
þeirra hagsmunir eru allt eins víðriðnir hagsmunum bæjarins yfir

höfuð, sem hagsmunlr hinna eru það, sem nefndin hefir tekið; þó
ekki se nri tómtluismenn <Í Akureyri, þ.i geta þeir komið, þVÍ þegar
Oddeyri er bætt við bæinn, þá geta þar komizt fyrir mörg torfluis.
Eg skil ekki annað, en að þíngi,/) fallist ,í, ao sleppa úr 16. gr.; þYÍ
þuð er undarlegt, að vilja mí svipta Akureyrarbúa þeim rétt), er þeir
nú hafa, ac, mega kjúsa beinlínis sjrilfir lllennina í byggíngarnefndina,
og vilja fara að hafa Í þVÍ tvöfaldar kosníng.u', eður að fyrst kjósi
bæjarmenn fulltrúana, og svo Iulltrúarnir menn í byggíngarnefndina.
Hinn háttvirti framsögumaður sagði, ab þetta yrði að vera svo, ÞYÍ

annars kæmi bæjarstjórnin í b,íga við byggíugarnefndina. Í bæjar-
stjórninni eru 5 menn, þar af eru að eins 2 menn í byggíngarnefnd-
inni, en hinir 3, sem ekki eru í henni, geta þá ráðið úrslitum með-
al bæjarfulltrúanna ; er þá nú bætt IÍr þVÍ með þessu fyrirkomulagi
á byggíngarnefndinni, að hún aldrei geti komizt í bága "ib bæjar-
stjórnina ? Eg held ekki. En annars þarf ekki a~ óttast svo fyrir

768



þVÍ, a~ bæjarstjdrnln og byggfngarnefndin muni mjög koma hver í
bága við aðra, þ"í hvor þeirra hefir sinn starfann, og úrskurðir þeirra
geta því varla rekið sig hvor ,í annan. Viðvíkjandi breytíngarat-
kvæði mínu við 24. gr. segir hann, að Irumvarpiö llleini til "amt-
mannsins" með orðið ,)yfhöld"; ef svo væri, ætti það all vera »yfir-
vald", því nmtmaðurinn er þar þó ekki nema einn; en ef það er
bæjarfrigetínn, sem átt er via, þá er hann líka í bæjarstjórninni, og
þá er breytfngaratkvæðl mitt langturn skilmerkilegra, en orbatiltæki
nefndarinnar. Her stendur mí annars »yfinmd" hjá nefndinni, ótil-
tekin hver, og getur þvi sklllzt um öll yfirvöld, þa'b væri í sann-
leika skrítlð, að vilja skylda hvert yfirvald, sem kæmi yio á Akur-
eyri, til "a'b leggja alla stund á, aa öll störf' þau, sem unnin eru lÍ

kostnað bæjarsjóðs, se vel af hendi leyst"; prófasturinn ,i líka að
gjöra það, sem ,)önnur yfirvöld"; eptir því sem orðin em í frumvarp-
inu, m.í skilja þa'ð svona; það ii ekki aa vera aa hara ógreinileg
orðatiltæki í Ji)gllm; það er auðvitað, að nefndin hefir ekki meint til
annars en amtmannsins, en mer finnst það vera of lítilfjörlegt fyrir
amtmanninn, að eiga a'b skipta ser af þess konar smrimuuum ; staða
hana er hingturn æðri en svo, að hann eigi a'b vera ao líta eptir
verkum. Líki honum ekki gjörðir bæjarstjdrnarinnar í þessum efn-
nm, getur hann sett út ,í aðgjörðir hennar, og henni ber þ,í a'ð gjöra
við því, sem .íbdtavant er. Viðvfkjaudí hreytíngarntkvæðl mínu vi'b
25. gr. segist hinn háttvirti framsiig'l1maður eimingls meina til amt-
manns mco o rðunum : "æ'bl'i yfirvöld"; en það m.í líka skilja það
svo, a'ð þao se stjórnarrá'ðin. Ef oröið "amtmann,;" er haft, þ.í t.k-
ur það af allan efa, því annars mætti fara með það til stjórnarnið-
anna, sem þó víst eigi hefir verið meiníng nefndarinnar; því hún
gjörir hvergi annarstacar r;í'b fyrir því, a'b menn skuli geta það,
heldur vill, a'/) amtmaður hafi hin seinustu úrslit bæj armá Ia.

Guðmundur Brandsson: þatí lítur nú lít fyrir, að Akureyrar-
búum ætli a'ð takast, að kreista upp kaupstað hj.í ser með frum-
varpi þessu, og unni eg þeim þess vel, ef þeim gæti orðið þab a'b
gagni, og þeir geta með snmkornulagl slitlð fiHagi'ð víð Hrafnagíls-
hrepp; má ske báNr hafi þörf :1 þYÍ, og þao kann að standa fyrir
framförum lcaupstaðnrlns, ef ekki gæti af því orðið, Akureyrarbrinm
þykir ma ske hreppsbúar sparlr í tillögum, en hreppsbúum þyki
þeir aptur ærið heimtufrekir. Mer þykir samt ólíklegt, a~ Akureyri
geti orðið stór kaupstaður, því það hefir :í'ður af kunnuguni rnilnnum
verið talað um, ao þar værí lítio land; að minnsta kosti man eg eptir
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því, þegar verið var að stofna byggíngarnefndina; en Oddeyri kann
nú ao bæta úr þVÍ, ef hún verður lög'ð undir bæinn; samt er eg
hræddur um, að þetta verði orsökln til þess, a'ð fleiri kaupstaðir slíti
sambandið víð hreppana , og er raunar ekkert a'ð því, þegar fullar
ástæður eru til þess. Mer er sagt, að það se að eins 5 sölubúbir

lÍ Akureyri; þá er Hafnarfjörður eins st6r, og ætti því eins rett til

ao slíta sig fni Álptanesshrepp; en það kann nú að mæla með Ak-
ureyri, að hún er álitin sem aöulkaupstaður, og þungað verða t. d.
lítlend skip að koma fyrst. Eg get ekki betur se'ð, en að breyting-
aratkvæði hins háttvirta 1. konúngkjörna þíngmanns um kosuíngar-
rðttlnn eigi vel við, og vero eg að vera því me'ðmæltur; það er bæðl
frjálslegt og einfalt; en hitt breytfngaratkvæðið tók eg til vara, ef
þetta kynni að falla við atkvæðagrelðslnna ; því þó ekkert hús se mí
:í Akureyri, sem ei se 400 rd. virði, þ;í geta þau komíð enn, og er
ekki ólíklegt, að í þessu :írfer'ði flytji menn úr sveitunum og gjörist
tómthúsmenn vio sjóinn, og þá ekki síður á Akureyri en annarstað-
ar, því þeir geta yí:;t feingi'ð lóo til þess á Odd eyri ; eg vero því ao
vera fastur :í breytingaratkvæði mínu, þ.íngað til eg sð, hvernig hinu
reiðir af, sem eg minntist á. Eg get ei annað, en fallizt lÍ viðauka-
atkvæði hins háttvirta 5. konúngkjiirna þingmanns 3. gr. k, Mer
getur ekki sýnzt nein .ístæða til, að setja menn á lægri bekk, þegar
kjósa á Í bæjarstjórn, heldur en þ:í kosíb er til alþíngls, með þVÍ
að útiloka handiðnamenn og tömthúsmenn, nema þeir hafi borgara-

bref eða eigi Ms; það getur margur duglegur maður leigt hús, þó
hann ekki eigi það, en þá á hann ao vera lítilokaour fd kosningu.
Eg ætla því að halla mer a'ð viðankaatkvæðl þessu. Vi'ð 19. gr.
hafa 2 háttvirtir þingmenn tekið ser breytíngaratkvæðl ; það er líka
sjálfsagt meiri samhljéðun í þYÍ, að IÍr því eitt atriði heyrir undir
úrskurð amtmannslns, þá skuli þau heyra það öll, enda þó mer þyki
sum af þeim nokkuð smrimunalsg. Eg vero því líka meðmæltur
þessu breytíngaratkvæðí. Um hin breytfngaratkvæðin hins háttvirta
5. konúngkjörna þingmanns við 24. og 25. gr. er líkt að segja, og
þykir mer líkast til, al'! eg verði þeim meðmæltur, þar mer finnst,
að frumvarpið verbí með þeim sjálfu ser samkværnaru, heldur en ef
það væri án þeirra.

Jón Hjaltalín : Eg er meðmæltur breyungaratkvæðl hins hátt-
virta 1. konringkjörna þíngmanns, og jafn vel líka með breytíngarat-
kvæði hins h.íttvirta 5. komingkjöma, nm a'ð stúdentar hafi kosn-

íngarrett á Akureyri, ekki stærri bæ en Mn er; en mer þykir óljócit,
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.hvert gagn er að breytíngaratkvæðunum vi\') 19. gr., um a\') senda
amtmannlnum .íætluníua ; þa\') er eitthvað svo éfrjálslegt í því, og
eins og menn vilji gjöra fullmynduga kunnuga menn ómynduga.
það ætti heldur ekki aa vera eintómir ór;i\)~lllenn í bæjarstjórninni
á Akureyri, aa þeim ekki væri trúandi fyrir, að fara með svo sem
nokkur 100 rd., til aa verja þeim til gagns bæjarins. Hinn háttvirtl
(ramsögumaður gat þess, a'Olíti'O gagn væri í því, þó amtmaður skoðaði
áætlunarreiknínglnn ; því hann gjörði ekkert víð hann, og á hinn
bóginn á her víst við , að "betur sjá augu en auga". Eg ver\) því
harðlega :í móti því, ao fulltrúar þannig se gjörðir ómyndngir, því
það spillir, en bætir ekki. pa'O er sjálfsagt, aa amtmennirnir eru
l':í\')settir og duglegir; en það kemur svo margt fyrir í bæjarstjórn-
inni, sem amtmaðurinn ekki getur sett sig inn í, eins og bæjarstjórn-
in; mer þykir því tvísýnt, a'Oaðhyllast þetta breytíngaratkvæbi, og held
eg se betra, að sleppa því; það er hvorki gjört í Kaupmannahöfn,
ne nokkrum öðrum bæ í Danmörku, að senda áætlunina til yfirvalda;
þnð er auðvitað, a\) í Kaupmannahöfn eru fleiri í bæjarstjórninni;
en hvað mikið þeir eru vitrari, er ekki víst. Eg er ekki viss UJlI,
hversu þessir velvís'u herrar, sem þar eru í bæjarstjórninni, eru frzi-
bærlega makalaust skynsamir; víst er um Þa\'), a\') opt m.i heyra
kvartað yfir níbstöfunum þeirra, ef menn lesa laungu "artikulana((
um ,,ljós og myrkur og þorsta (( í "Föðurlandinu". þetta hillur nú
með fram af því, a'O þessir herrar gátu í fyrndinni ekki orðið velvísir,
fyr en þeir vorn orðnir ósköp gamlir ; mí mun þetta raunar allt
betra lí seinni tímum. Eg held þat. se einginn efi <Í því , að það
se eins skynsamir menn ,í Akureyri og annarstaðar, svo ab ekki
þurfi a'O setja þeim neinn formyndara ; eg stemmí því <Í móti þessu
breytíngnratkvæðí via 19. gr., og vildi einúngís óska, aa þessi for-
myndarasiður væri einnig af tekinn her í Reykjavík, því hann er
ekki til nokkurs gagns að öllum jafnaði, en getur opt orðíð ao deilu-
efni, sem vant el' úr a\') raða.

Pitu» Petursson: Mer sýnast þíngmenn ao óþörfu felli afellls-
dóm yfir breytíngaratkvæðlnn við 19. gr., og hef eg ekki af ræðu
hins 6. komingkjörna þíngmanns getað sannfærst um, að því S6
fleygjandi. Hann sagði, a\) það væri ónáttúrlegt, að lofa ei myndug-
um mönnum að ráða því, til hers þeir brúka fjármuni sína, og það
er satt; en það er aðgætandi, að bæjarfulltrúarnir, sem gjöra lÍætl-
unína, rá'Oa ei að eins sínu eigin fe, heldur líka annara. Breytíng-
aratkvæblð var ætlað til þess, a~ reisa skorður "i~ því,. að bæjar-
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fulltrúarnir övitandl eða í hugsunarleysi taki miður gott r;i~. Hon-
um þótti ei míkíð koma til ))JIagistraten" í Kaupmannahöfn, en hafðl
aptur meira álit á bæjarstjórninni á Akureyri, og þykir óþarfi, að
skýrskota frá henni til æbra yfirvalds; en eg held, a~ menn ekki
eigi svo mikið a hættu, þó það se gjört, en gerur einmitt betri sam-
hljöbun í frumvarpinu, ef þetta mril, ein" og svo mörg önnnur mál,
heyrði undir hin síðustu úrslit amtmannsins, og er Inuuvarpið sjálfu
ser ösamkvæmt, ef þíngið falist ekki II þetta breytíngaratkvæbi; því þar
sem her stendur í 19. gr.: "Beri ekkert þa'b aú höndum, að líklegt
megi þykja a~ útgjöldin eba tekjur þær, sem til eru upp í þau, verði
Illeiri eða minni, en árið næst :í undan, skal hverttveggja [afuhátt
sett"; - hver Ii a'b dæma um það, livort ekkert beri a'b höndum, og
hvort áætlunin se sett of há tt, eða hver ii a'b laga, ef lít af regl-
unni er brugðið, ef amtmaður má ei hafa neitt atkvæði um það,
hvenær fulltrúarnir skuli hækka og lækka bæjanitgjaldíð ; það væri
þli betra, a~ segja hreinlega vlð brcjarfulltniana : Þm megið gjöra
það, sem þið viljið, því það er einginn, sem getur fundið ao því,
eða leiúrett þab, Eg ætla nú ekki að eyea fleiri orðum um þetta,
en vona a~ þíngmenn sjái, a~ frumvarpið verður sjálfu ser ösam-
kvæmt, ef breytíngaratkvæbið verður fellt.

Arn7jótur Ólafsson: :Mer þykir nú eins og ö~rum frumvarpið
vel samið; og er það bezta sönnunln fyrir því, að svo fá breyting-
aratkvæði hafa komið við það, Breytfngurutkvæðí hins 1. korning-
kjörna þingmanns þykir mer víbfelduara, en upptalning nefndarinnar,
því mer þykir það ætíð ísjarvort í lögum, að greina menn þannig í
flokka, einkum þegar þeim er sleppt, sem eru fullveðja, og sem þó
styrkja felagi~. Mer sýnist, að menn ætfð eigi að laga ný lög eptir
þeim lögum, sem annathvert eru í landinu, eður menn ætla: a~ brab-
um komist ll, og þll ætti menn að laga þessi lög eptir sveitarstjórn-
arIögunum; þegar þau \'01'11 rædd, þli var hver] 11m manni, er geld nr

til sveitar gefinn réttur á, a~ kjósa forstöðumenn hreppsins, og hví
ætti þá á Akureyri, sem ekki er stærri, en stór hreppur, allir að
vera útilokaúir fr..i því, nema embættísnrenn, læreir menn, kaupmenn
og hús- eða jarðeígendur ? Mer finnst þa~ ófært, a~ útiloka alla
aðra, sem lifa ii sjávarafla, eða hafa Iðnað eður aðra atvinnu við a~
lifa, og leggja re til bæjarþarfa. þal'l hefir verið miklð talað um
tómthúsmennina, og þeir sein mæla II móti þeim, taka Reykjavík til
dæmis; en mer sýnist ekki her verða tekíö eptirdæmi af Reykjavík,
því "er vitum, a~ þegar kosníngnrlögtn voru síðnet rædd, þá gjörðí
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stjórnin þ,í athugasemd, ao ser sýndist témtlnlsmdnuum gjörour nokk-

ur ójöfnuonr, en vildi þó ei setja sig upp á móti þVÍ, þar það væri
vilji Íslendinga. Eg get ekki seo að það se r ett, 110 leggja tómt-
húsmennina þannig í einelti. Mer heyrist líka menn ekki hafi rett-
an skilníng ;Í þVÍ, hverjir ao !le tómthúsmenn. Témthúsmenn eru
þurrabúðarmenn þeir, sem lifa á sj.ívarafla, og ekki hafa gras, en

ekki 'Jtorfhúsmenn«, eins og mer heyrðist þingmaður Reykvfkínga
segja; ÞYÍ þó menn búi í torfhúsnrn, geta menn líka haft gras.

Vegna þessa vil eg r,íoa þínginu til þess, ao samþykkja breytíngar-
atkvæði hins 1. komingkjörna þíngmanns ; en verðí það fellt, vil eg
gefa atkvæðl mitt vibaukaatkvæbí hins 5. kenringkjörna þíngmanns,

þó eg Iniyndi mer, ao það komi varla ao notum vegna þess, ao 6rd.
er svo h<ítt gjald, að þeir munu vera sárfáír, eða eingir, sem gjalda
það. þ;i vlldi eg feginn, ao Akureyrarbúar þyrfti eigi að leita sani-
þykkis amtmannsins um ,íætlunina, sem um er talað í 19. gr.; og
eg get ei seð, hvers vegna Akureyri ætti að leita til amtmannsins í
því efni, þar sem einginn hreppur lÍ landinu gjörir það ; því hrepp-
stjórar hafa ekki ao eins étakmarkað vald til þess, að jafna niður
hinu venjulega íatækraritsvari, heldur mega þeir einnig ákveða, hvað

mikið hver bóndi eigi 110 leggja til grenjaleitar, ákveða dýratolla og
fleira, án þess, ao bera það undir amtmann fyrst, og se eg alls ekki,
hvers vegna Akureyrarbúar ætti fremur að gjöra það. En eins og
hinn 3. komingkjörni sagðl UIlI síðar! hluta 19. greinar: ""kal á-
ætlunin gilda án samþykkis æðra yfirvalds, en senda skal hana
amtmannl, undir eins og 11l1n er fullgjörð", þá er mí eigi full-ljóst,
hvort fara eigi með riætlunina til amtmannsins, þegar hún er samin
í fyrsta skipti, og eptir sambandinu víð fyrri part greinarinnar verð-

ur þá að álíta, að svo skuli og vera í hvert skipti, sem áætlunin
er hækkuð ; ef þetta skyldi eiga að vera melníngln, þ,í er eg með
hreytfngaratkvæbinu, en annars verð eg ao vera því mótfallinn, því
eg vil, að Akureyrarhreppur þurfi eigi fremur en aðrlr hreppar, Ila

leita til amtmanns um gjtlld sín. Eg ætla einnig að gefa atkvæði
mitt breytíngarntkvæðtnu hins 5. korningkjörna þíngmanns við 24.

og 25. gr., aa ,)fulltrúar og yfirvöld" í fyrri greininni, se breytt í:
"bæjarstjórnin", og )Jæbra yfirvalds" í síoari grcínlnnl, breytt Í "amt-

manns".
Framsögumaður : þao hefir verið mælt rnlkíð með og mót

breytíngaratkvæNnu "ið 19. grein. Eg get eigi annað seo, en ab það
se mlsskílníngur hjá hinum 3. konungkjörna þfnguianni, þar sem hann
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heldur, að breytíngaratkvæðið komi meiri samhljéðun í frumvarpið,
þVÍ það er sjalfsagt, að ef einum er gjört <\0 tiltölu meira útsvar, en
öðrum, þá kemur það til úrslita amtmannsins. Eins og þfngmaður
Borgfirðíngu sagði, ber einginn hreppstjóri útsvaríb undir amtmanninn;
en ef hann jafnar of miklu niður 1Í einn bónda, í samanburði víð
aðra, þá er það annað ni.il, og kemur því eingin meiri samhljóðun
iun í frumvarpið með þessu breytíngaratkvæbí, en el' Í öllum öbrum

•landslögum; það er með öllu sérstaklegt atriði um áætlunina ; en
amtmnðurinn á ao skera a\') eins úr, þegar mönnum er gjört ójafnt
útsvar í samanburði víð uðra. þ,10 hefir líka þótt sem síðastl liður
19. gr. ætti vlð fyrri hlutann; en eg se ekki að það komi neitt í
bága; því a~ þa~ el' að eins almenn regla fyrir fulltrúana um það,
hvernig haga skuli áætluninni, og það getur vel verið, að hann se
óþarfur, þó eg sjái ekki hvað se ti móti því, a~ hann standi. þao er
auðvitað, a~ ef eitthvað ber a~ höndum, sem eigi hefir áour verlð,
þá verour ao hækka ritsvaríð, og þarf ekki að bera það undir amt-
mann, til þess að fá hans samþykki, þegar það <10 eins nær yfir eitt
ár. Þegar menn fyrst hafa íhugað, hvað miklu þurfi ao jafna niður
fyrsta ,hill, þá verður áætlunin hin sama, meðan efnahagur lllanna
er hinn sami, og þau veri" sem vinna þarf, hin sömu; það er allt
annað mál, að hann mætti missa sig; en mer sýnist hann ekki skemma
neitt. Hinn 3. komingkjöruí þingmaður mælti fram með breytíngar-
atkvæðinu af þVÍ, a~ bæjarfulltrúarnir einnig re'Oi yfir annara fe,
og er það auðvitað, ao þeir r.íða og mega f1í~a yfir annara fe, ao
svo miklu leyti, sem þeir gjöra eigi öðrum meira útsvar, en sjálf-
um ser ao tiltölu; en gjiiri þeir það, sker amtmaður úr. Mer synist
eingin hætta vera víð 19. greinina; þVÍ það skyldi vera undarlegt,
ef allir þeir væri valdir í bæjarstjémiua, sem fyndi upp á einhverju
þYÍ nýju, sem einginn bæjarbúa vildi fallast á; og þótt svo færi, mundi
þeir sleppa þVÍ aptur, cf einginn bæjannanna gæfi því meðhald.
Her í Reykjvík hefir þali komið fyrir, ab bæjarfulltrúarnir hafa string-
i~ upp á þVÍ fyrirtæki, sem bæjarmenn settu sig lÍ móti, og hættu
þó víð allt aptur, þegar þeir heyrðu, hvernig í bæjarbúum lá, og
höfðu fulltrúarnir samt þá meðhald amtmannsins. Eg get því ekki
seo neina hættu í því, þótt áætlunin se eigi samþykkt af amtmanní.
Hinn 5. konúngkjörní þfngmabur mælti fram með 1. breytíngaratkvæðí
sínu, vio 3. gr. frumvarpsins, og segir, að ))þeir sem" se ekki rett
mál, en eg mótmæli því með öllu; hitt er annað, að ))og(( kann ao
þykja viöfelldnara, og að hann kunni betur Yi~ 2 akvarðanlr en eina.
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Hann segir eg se meðmæltur shídentunum; það sagbi eg eigi, en
eg sagðl, að eg væri þeim ekki mótmæltur ; eg get ekki kallað "præli-
miner Eæamen" lærdómspróf ,"io háskólann; eg hefi ávallt sklllð lær-
dómspróf víð háskólann að vera hið heimspekilega próf (examen
philosophicum) og embættlspréflð, en "præliminer Eæamen" er a~Jeins
reynslupróf fyrir menn, til þess að vita, hvort þeir se hæfir að halda
Ieingra áfram lestri undir embættispróf í einhverju öðru. Menn
hafa mælt með breytingaratkvæði hins 1. komingkjörna þíngmanns

"io 3. gr., og ætla eg ekki ao vera að berjast á móti því ; það er
þíngmönnum í lófa Iagíð, hvort þeir fallast lí það eður ei; ef þeim
þykir það frjálslegra, þá væri það synd af mer, að vera ao berjast
á móti því, ab Akureyrarbúar hefbí sem mest frelsi. Eg kann <10

þykja ekki spamannlega vaxinn; en það er spá mín og eg er sann-
færour um, að Akureyrarbærstælekar ekki til muna, svo ao bæjarbúar
þar biðji ekki bráðum breytingar á því. Eg verð og að telja það
lítinn skaða, þó selaskytta verði út undan. Borgarabref kostar Illi
ao eins 1 rd. og ekki meira, og er hægt fyrir þá, sem vilja ná í
kosnlngarréttlnn og kjörgeingina, a'O kaupa það. Ao témthúsmenn
komi II Akureyri, og byggi ser þar torfbæ, þykir mer ei líklegt, ept-
ir því, sem þar er ástatt; en ef þeir byggja timburhris, þá nær
kosníngarretturlnn og kjörgelngln til þeirra eptir frumvarpinu, Hinn 1.

konúngkjörni þingmaður og þingmaður Borgfir'bínga sögðu, að tómt-
hús fjtilgll'bu her í Reykjavík; eg hef reyndar eigi tali'/) þau, sem

byggo eru; en þó einstöku ný tómthús se reist, þ,i eru önnur rifin
niður, svo ao þau munu ekki fjölga mikið, og nú einmitt meðan
yio erum að þrátta um þetta, er verið að reisa eitt timburhúsið her

upp úr tómthúsi, eg er og viss um, að tlmburhiis fjölga her ÓOUIl1.

þao gæti líka verið hugvekja fyrir Akureyrarbúa, a'O Reykvíkingar
hafa nú í þessum dögum Ielngíð leyfi til, að, "assúrem" hús sín, bæði
múrhús og timburhús; kynni ao vera, ao þeir vildi f,í hið sama leyfi,
því þegar það er Ielngið, er hægra fyrir hvern, sem vill, ab fá lán til
þess, að reisa hús fyrir; því að sá, sem fe lánar til þess, hefir veð
fyrir fe sínu, þegar veð er fyrir húsinu í brunabótunum; og eg vil
ekki stuðla a\) því, ao menn fremur byggi tómthús en tlmburhris,
því torfhúsin eru til óprý'bi, en hin til prý'bi. Þíngmanni Borgfírð-
inga þótti það viðfelldnara, a~ allir tómthúsmenn kæmist inn í bæj-
stjórnina, og tók dæmi af kosningarlögunum til alþingis, og sagbl,
ao allir briendur heíði kosningarrétt, og að stjórninni hefði þótt þab
ósanngjarnt, að tomtlnismenn ekki skyldi hafa sama rétt, og bændur í
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því, og hefir því 1í'ður verið svarac; en mer finnst talsverður munur
á, a'O gefa tómthúsmannl rett til þess, a'O kjósa 1 eða 2 alþíngts-
menn, eða a'O r<Íoil kosníngum bæjarfulltrúa. Auk þessa man eg ekki,
a'O tómthúsmönnum sc í sveltarstjórnnrlagafrumvarpinu 1855 gefinn
kosníngarréttnr; a'Ominnsta kosti hefir leingi verið barizt á móti þeim,
og eg vil líka taka bændur fram yfir túmthúsmenn, svona yfir höfuð
a'O tala. Þíngmaonrinn úr Gullbríngusýsln vissi eg ekki hvort var

að gleðjast yfir þYÍ, eaa hryggjast, að Akureyrarbúar, eins og hann
sagbl, væri a'O kreista upp kaupstað hj,í ser, og held eg hann held-
ur hafi verið aa hryggjast yfir því; það var eins og hann In iði fyrir,
a'b ar þessu leiddi, ao hver kunpstuöur rifi sig frú sínulll hrepp; en
eg se ekki, hvað getur verlö <Í móti því, ef bæði kaupstaðarbúum og

hreppsbændum kæml saman um, a'O svo skyldi "era; eg se ekki neitt
á móti þVÍ, að Akureyrarbúar fái bæjarstjérn ser, þegar þeir sjá,

að þeir, með því a'O vera einir ser, geta auklð og prýtt bæinn, og eg
se ekki, hver gæti bannaö þeim þetta, þegar hreppsbúar gefa þa'O eptir.
Eg se heldur ekki, hvað væri á móti því, að Ísafjör'Our yrti kaup-
staður ser, er bæjarbúar og hreppsbúar kæmi ser saman um það
(heyr).

Sveinn Skúlason : Eg vil a\) eins rnlnnast jí 2 atriði frum-

varpsins, og þá einkum það, n'O mer þykir viöaukaatkvæðl hins 5.
korningkjörna þíngmanns óþarft. þegar bæjarstjórn kemur <i Akur-

eyri, þ,í veit eg, að hún muni hafa á móti því, ao þessir tómthús-
menn með soltna maga, og ekkert í þ:i a'O láta, korníst þar að.
Þa\) fellur líka um sjálft sig, því eg er sannfæreur um, að einginn,

sem ekki er húseigandi, geldur 6 rd. gjald í bæjarþarfir. Orðabreyt-
ingin vi'O 25. gr. "amtmanns" í stað .,mora yfirvalds", þykir mer ekki
betri, en eg vil taka þao skýrt fram, af því mer fannst framsögu-
maður ei gjöra þao nógu ljóst, ao það vakti fyrir nefndinni, a'O í
almennum nuílum, þegar t. a. Ill. þyrfti að takt fe a'O Líni, kynni
að verða nauðsynlegt, a'O bæjarmenn eða amtmaður sky ti slíku máli
til stjórnarinnar, meðan ekki væri til neinnar æðri sveltastjórnar ao

leita, og þess vegna valdi Mn orbatiltæklb "æora yfirvald".
Forseti: I)ar eð ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari á-

lyktarumræðu 10ki'O, og blð eg hina heiðruðu þíngmenn, að g.inga
til atkvæða samkvæmt atkvæðaskr.inni, og eptir upp.ístúngu nokk-
urra þíngmanna, er einginn hefir mótmælt, leita fyrst atkvæða um
þær greinarnar, sem bornar hafa verið upp sem breytíngar- eða vi'O-
aukaatkvæði, og síðan allar hinar greinar fruuivarpsins, sein verða
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óbreyttar, í einu lagi. 3. gr. kemur þ:í fyrst til atkvæða, og ber eg
þá fyrst upp breytíngnratkvæðí hins 1. komingkjörna þingmanns, þ.
e. staflíbinn e, því hann er breyting við allar ukvarbauirnar í 3. gr.,
svo ab bæöí falla þær sjálfar og öll önnur breytíngar- og viðauka-
atkvæðin ,ið þær, ef þetta breytíngaratkvæðl, stafl. e, yrbí samþykkt.

Var síðan geinglð til atkvæða, og fór atkvæðagreiðslan þannig.
3. gr. e, breytíugaratkvæðl Þórðar Jónassens, samþykkt með 20

atkvæðum gegn 3.
Var þá 3. gr. frumvarpsins og öll hin breytingar- og vio-
aukantkvæðín ,iú hana fallin.

16. gr. frumvarpsins, samþykkt að skyldi standa með 17 atkv.
gegn 2.

19. gr. a, breytíngnratkvæðl Peturs Peturssonar og Þórðar Jónas-
sens, fellt með 20 ath. gegn 4.

24. gr. a, breytínguratkvæbl Jóns Peturssonar, samþykkt með 13
atkv. gegn 6.

25. gr. a, hreytíngnratkvæðl sama, fellt með 13 ath. gegn 11.
Voru síðan hinar aðrar greinar og liðir Irumvarpslns samþykkt-

ir í einu hlj óði.
Var síðan geinglð til atkvæða um það, hvort rita skyldi kon-

úngi bænarskrá um það, að frumvarp þetta yrðí gjört að lögum, og
varþao samþykkt í einu hljóði,

Eorseti : Samkvæmt dagskr.ínui kemur þar næst til ályktar-
umræðu málið um ábúð 7wmíngsjarða á Vestmannaeyjum. Fram-
sögumaður í málinu er þfngneaðurinu úr Vestmannaeyjasýslu. það
er Mið að prenta atkvæðaakra í málinu, og vona eg allir þíngmenn
hafi hana við hendina.

Málio afhent framsögumanni.
At k v æ ð a s k r ri

í málinu um byggíngu komlngsjarða á Vestmannaeyjum.
1. ~1J1innihluti nefndarinnar (Jón Petursson):

Ao festugjald fyrir lífs.ibúðarrétti á konringsjörðum ~i Vest-
mannaeyjum verðí aldrei hærra tekið fyrir hverja jörð, en
20 rd.

2. Breytíngaratkvæbí Indriða Gíslasonar:
Að 1. uppristtiuguatrlðl nefndarinnar (tölul. 3.) verði þannig oroað :

Að Iestugjaldsöregla sú, sem smeygt hefir verið inn á kon-
úngsjörbunum á Vestmannaeyjum, se her eptir af tekin.

3. Nefndin (1. uppástúnguatriði):
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A~ festugjald til komingsjurba á Vestmannaeyj um verði með
öllu af tekið,

4. Vibaukaatkvæðí Halldórs Jónssonar vi~ tölul. 3:
"en jarðirnar byggúar fyrir hæfilegt afgjald",

5. Viðnukaatkvæði Ásgeirs Einarssonar víð tölul. 4 (eða við tölul.
3., ef 4. verbur eigi samþykktur):
"og hæfilegar jarðabætur gjörbar að skilyrði fyrir æfilángri
ábúo í stað festugjnldslns".

6. Nefndin (2. uppástúnguatriði):
A'ð þeir sem ganga að eiga ekkjur þeirra manna, er briíð
hafa á komingsjörðum á Vestmannaeyjum, skuli fremur ö~r-
Hm eiga kost á, að fá byggíngu þeirra jarða, sem ekkjur þær,
er þeir eignuðust, hafa búið á; sömuleíbls að synir konungs-
Ielgullða hafi forgringsrðtt fyrir öðrum til jarða, er feður þeirra
höf1u btíi~ á og endurbætt.

7. Víbaukaatkvæðí Jóns Peturssonar:
At aptan vm tölulíð 6. verði bætt:

"~se þeir efnilegir".
8. Nefndin (3. nppástúnguatri'ði):

A~ umboðsmaður þar ekki byggi neinar jarðar, án þess hann
fyrir fram leiti raða hjá hlutaðelgundi sveitarstjórn.

9. Hvort rita skuli bænarskrá til konúngs (samkvæmt þessari at-
kvæðagrelöslu).

10. Meiri hluti nefndarinnar:
Vara atkvæði (ef 9. tölul. yrði feUdur):

A~ þíngið gegnum forseta "Ísi málinu til hlutabelganda ha-
yfirvalds eða stjérnarráðs.

Framsiigumaður (Brynjólfur Jónsson): Eg hefi ekki mikið
að athuga víð breyungaratkvæðí þau, er fram kornið hafa í málinu;
þó verð eg að geta þess, hvað .ihrærlr tölulíð 1., a'ð mer þykir hann
betri en ekki neitt, ef 1. uppástringuatriðl nefndarinnar undir tölul.
3. skyldi ekki verba teklð ; og eg vildi sjalfsagt helzt, a'b það feingi
framgáng. Ilvað nú hin breytingaratkvæðin snertir, þá stefna þau
nokkurn veginn Í sömu átt og nefndin, og koma ekki í bága vil)
hana. Brcytíngaratkvæðlð undir tölul. 2. er Í sjálfu ser hið sama
og uppástúnga nefndarinnar; það el' einúngis orðað öðruvísí, þó
mer synist bezt a~ hafa það, eins og nefndin hefir upp á stringið,
Hvað viðaukaatkvæðið undir tölulið 4. snertir, nl. "a'ð jarðirnar se
byggðar fyrir hæfilegt afgjald", þá ætla eg, að aígjaldíð se, eim; og
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nú stendur nægilega hátt ; eg veit ei til, a'O það hafi lækkað frá því,
sem það var, á'ður en festugjald komst á; eg veit að þegar borin er
saman hundraðatala á Vestmannaeyjajörbum yi'ð hundraðatölu á
öðrum [örðum eptir hinu nýja mati, þá eru flestar [arðír á Vest-
mannaeyjum hærra leigðar, cn jarðir annarstaðar, Vi'ðankaatkvæ'6i'6
undir 5. tölulið virðlst mer vera "el til fallið, því það getur or'ði'ð
jörðunum til uppgangs, að byggja þær með þessu skllyrbí. A'ð ö'ðrn
leyti vona eg, a'ð þó nokkur mótmæli yrbí um daginn móti :íliti
nefndarinnar, þá verði nú ekki svo mikið andað móti henni, og að
hinn 1. konúngkjörnl þingmaður, sem þá "ár farinn að Líta tilleítast,
muni mí alveg Iallast á rnallð , og ekki framar koma með neina mót-
báru, og ætla eg því ekkí að mæla meira her Ilm að sinni.

Arnljótur Ólafsson: Eg er með 3. tölulíð uppásttíngu nefnd-
arinnar, og vil því fella bæði 1. og 2. tölulíb. Eptir 1. tölulið yrði
festugjald gjört að reglu her :i landi, ef hann yr'6i samþykktur; en eg
verð að lýsa þyf yfir, a'6 mer þykir það 'vera óhafandi. Hefi eg enda
heyrt Dani sjálfa segja, a'ð þa'6 væri næsta skaðlegt, og þa'6 veit eg,
a'6 allir þjóðmegunarfræðíngar eru því mjög mótmæltir; en eg skal
eigi fara at halda fyrirlestra fyrir þingmönnum um skaðsemi þess,
því þess mun heldur eigi þurfa. Breytfngaratkvæðið undir 2. tölulið
vil eg ekki hafa, þVÍ það er ekki eins vel orðað og nefndarinnar.
Vi'ðal1kaathæ'ði þíngmannsins úr Strandasýslu er gjört í gÓ'Ol1mtil-
g:íngi; en það er þó jafnan :í1aga, at binda abúðarréttinn við [arba-
bætur, og því er það nokkurs konar j.ítníng fyrir festugjaldinu, því
serstakar jarðabætur ern eigi gjörðar að :íblí'ðarskilyrN í tllsk. 15.
maí 1705, og hefði þyí hcldur átt a'ð hnýta jarðabútunum aptan í
ekkjurnar, sem glptast aptur, því þar er farið fram á, a'ð auka rettindi
þeirra fralll yfir það, sem lög heimila. Þa'6 yrði þá og að taka það
fram í byggfngarbrðfinu, hvers konar og hve miklar jarðabæturnar
ætti a'ð vera, annars el' þa'ð þý'ðíngarIanst.

Guðmundur Brandsson: Mer finnst vlðaukaatkvæðí þíngruanns-
ins úr Strandasýslu geta vel staðíð, þó töluliður 4. verbí samþykktur,
því a~ þa'ð má hnýta þessu hvorttveggju ap tan víð 1. uppasningu
nefndarinnar, en kemur eigi í bága hvað vi'ð annað. Tölulið 8. ætla
eg að samþykkja, því að mer finnst það ekki af vegl, a'ð umboðs-
maður leiti niða hjá sveitarstjórninni.

61afur Jónsson: Eg ætla að leyfa mer að fara nokkrum orðum
um tölulið 5.; ef þíngi'ð samþykktl hann, þá væri mönnum gjört að
skyldu, a'ð gjöra jarbabætur, til þess a'ð geta feinglð æfllánga ábú~;
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þetta hefir eigi áður verið, og þó hafa menn f'eínglð klausturjarðir til
æfilangrar abriöar, þó eingin festa hafi verið goldin; þetta er líka æði ó;i-
kveðið, því hver ;Í að dæma um, hvað miklar jarðabæturnar ætti að

vora til þess, að þær gæti kall azt hæfilegar, eður 8VO, að þær veitti
áblíðarrettinn æfiLíngt; og ætla mer því elmingis að gefa a tin æði mitt
3. og 4. tölullð, og sömleiðis þeim 10., því himuu er eg ekki samþykkur.

Páll Melsteð: Eg ætla að gefa athæði mitt fyrir 3. og 4. og
10. tölulið, og móti hinum öllum.

Gísli Brynjúlfsson : Eg skal að eins geta þess, að eg ætla
mer einnig að vera á móti festugjaldinu, bæði í Vesmannaeyjum og
annarstðar, því eg álít. það að eins iitlenzkan dvana, sem einkum
hafi slæðzt her inn á komingsjiirðum ; og er eg því ftisastur á, að gefa
atkvæði mitt fyrir breytíngurupp.íetringn varaþfngmannsius úr Dala-
sýslu, Að aftaka festugjald. grípur alls ekki inn í réttlnn til frjálsra
samnínga, því þeir koma all eins til, þegar um uppboð alls afgjaldsins

ræðir, en aðferðina til að ná afgjaldinu má ákveða með lögum, og
festugjaldið er að eins ein slík, og að minni hyggju, mjög óhaganleg
aðferð ; þvf þó menn nú vegna þess vildi taka minni landskuld af
lelgulibanum, þá kemur það honum ei að notum, fyr en eptir mörg
ár, og ef hann nú t. a. m. deyr strax á fyrsta árinu, þá hefir hann
fyrir fram goldið mikið re til öldringls ónýtis, þar cð hann þá aldrei

fær nokkuð fyrir það aptur, Mer finnst því æfinlega miklu hagan-

legra og sanngjarnara, að hækka heldur laudskuldina, og þó menn víst
ei geti bannað jarbeígendum, ao hafa hvora aðferðina, sem þeir helzt

vilja, og jafnvel b.ibar, ef þeir geta feingio sig til þess, þ,i á þó al-
þíngi, sem að nokkru leyti er annar mrilsparturlnn, fullan rett á aa ráða
konúngl vorum, hvora aðferð ihelzt skuli ,'ið hafa á allsherjarjörðum.
Um 2. upp.ístringu nefndarinnar veit eg ei víst, hvort luin el' svo bein-
Ifnls nauðsynleg, en eingan skaða get eg þ6 í því se'ð, þó menn gefi
henni atkvæði sitt, og held eg því eg verði aa gjöra það; en móti
þriðju uppastúngunnl verð eg beinlínis a'ð vera, þar e'ð eg fæ ei se'ð,
að Inin eiginlega nokkurn tíma muni geta komið að verulegu haldi.

Stefán Jónsson: Eg gat þess þegar þetta mál var seinast rætt,
að það væri ekkert lagabrot, þ6 all festur væri teknar; hitt er ann-
að mál, hvort þa'ð er holt eða haglnæmt Iyrlr hlutaðeiganda, og
það er undir kringumstæðum komið ; en það upplýstist við undir-
búníngsumræbuna, að það væri hvergi venja Í suðurarntlnu, og þá
á þao heldur ekki yi'ð á Vestmannaeyjum, og ætti því líka að af-
taka festugjaldið þar, en þar eru allar jarðir konúngseign. Hvað
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prívat- eignir snertir, þá er þýbíngarlaust, a~ banna festugjald, Því
landsdrottinn byggir Ieiguliða sínum jörðina eptir frjálsum siJ.llIníng-
um þeirra lÍ milli, en með opinberar eignir er það nokkuð annað
mál, því þar kemur þrlbjí maður til, nefnilega amtmaður. Tölulið-
ur 4. og 5. eru önákvæmt orðaðlr ; "hæfilegt argjald" hefir helzt
verið bundlð vi~ hundraöatal, en það er ekkert hundraðatal til ii
Vestrnannaeyjum ; her vantar því akvörðun fyrir hinu hæfilega ar-
gjaldi og jarðabdtum ; þa'ð segir einn se hæfilegt aígjuld, sem öðr-
um þykir óhæfilegt, og hver á a~ meta það? Eg er því meðmæltur,
a~ festugjald se af tekið á Vestmannaeyjum, en eg öe ekki gilda ,i-
stæðu til, a~ rita bænarskr-i til kcmings, og held eg <I\) stíptamt-
maður geti laga'O þetta.

Indriði Gíslason: Eg ætla nú ekki a~ fara l.íngt út í mallð,
þá'ð gleður mig, að þíngi'ð er <Í einu llláli með að lítrýma þessari
öreglu. Hvað mitt breytíngnratkvæði snertir, þá hefi eg nú heyrt
því mótmælt, og SYO lítur lít, sem menn vilji fella þat; en eg
verð ao segja, a'ð það var ekki leingi a~ fæðast, og eins mun verða
um dauða þess, a'ð hann mun ekki verða harður efa l.íngur ; nefnd-
inni hefir sýnzt nauðsynlegt, ao fl ftaka festugjald, og bið sama sýn-
i~t mer; en ar því eg kunni ekki vlð, hvernig þett» atriði var or'ð-
nú hj,í nefndinni, þ.i da It mer í hug að orða það ö'Crmísi, og þann-
ig varð hreytíngaratkvæðí mitt til; því se eingin li)g eða regla fyrir
festunni, þ.í er hún rett kölluð óregla, og vil eg því orða þao 5\'0,

"að Iestugjaldsðregl.m se af tekin", og get eg því ekki seil neitt á
móti Þ\Í, þó það væri látio lifa.

Viöaukaatkvæðl þíngmannsins IÍr Strandasýslu er án efa samið
í góoulll tilgangi, þó það :3e ótillmhæmt hans þeinkíngarhætti, því
að hann breytir ekki þannig sjálfur; hann hefir til að mynda feing-
i'ð ábúanda 200 rd., og ætlazt til, a~ hann ynni þá af ser eímingls
í jarðabótum, en heitið, at hann skyldi sitja æfiliíngt á jörðunni rin
þess að hækka landskuld, eða hrernsa festu. þetta ,io;JukaatJnæÚÍ
hins heíöraða þíngmanns er svo mjiig gagnstætt skoðun hans, að mig
furðar þat með öllu, og er það vest ao því, að þar "ið er upp á
einu rmíta festunnar réttur viðurkenndur, og er eins og jarðabætnrn-
ar skuli þá vera, til þess ao afplána hana; það væri þ\'í nær, að
þrifnasléttunar-ldggjofín gamla yrði víötekln aptur.

þa'ð hafa orðið talsverðar umræður um tölullð 6., og hara menn
mælt bæði með og mót; eg fyrir mitt leyti álít ekkert ódæði, þó
beðið væri um, að niðjar þeirra leiguliða, sem sómalega hefði setið
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jarðirnar og efnilegir væri, feingi jarðir þær fremur öðrum, og sama
er ao segja um tölulíð 8., þótt ekki geti orðið fullnákvæmt fyrir-
komulag þar, á meðan sveitarstjórnin er ekki komin í fullkomið lag.

Jón Sigurðsson Ir.i Tandraseli : Eg hefi ekki leingt þíngræð-
urnar í þessu m.íll, og ætla ekki heldur a'ð gjöra það; einúngis vil
eg láta þá melníngu mína í ljósi, að eg mun hallast a'ð 1. uppri-
stringuatriði nefndarinnar, því eg er ekki meðmæltur Iestugjaldinu,
og vil heldur það afnemist, en viðhaldist, eöa aukist aptur, þVÍ það
getur valdið þeim mesta kúgunarskatti Ii öllum landsbúum, ef jarð-
eigendur skyldi leggja það í vana sinn, a'O hafa þao við ; Þ\Í ,'er
'vitum, ao þar er hægt a'b koma vio ólögum, því allir þurfa ein-
hver staðar a'ð vera, og þurfa a'ð búa ;Í jörcurn ; mer þykir þat ætíð
nóg festa fyrir jörölnni, a'ð maður standi í gó'Oum skilum, og gJaldi
vel eptir hana, og búi vel og lögformlega á henni; það eru hreinir
reikníngar; mer hefir því þMt það gott og gleðilegt ao heyra, a'ð
festugjald þetta er a'b minnka, og fara úr múð, og að stjórnin hefir
jafnvel af tekið, að bjóða jarðir upp til festu her á landi, og Því vil
eg það se eins á Vestmannaeyjum; því það er svo hætt við, ef hon-
úngur vildl halda vlð festunum á sínum jörðum, a'b þá kynni SU Illir
sjálfseignarmennirnir, að vera fáanlegir til, ao feta í þessi hans fót-
spor; eg vil þ,'í hvorki 20 rd. festu, ne aðra festu. Í hinu 2. upp-
ástringuatriði nefndarinnar er nú ekkert annað en það, sem er bæði
lög og landsvenja ; 1\ komingsjörðum fá bæði ekkjur og afkomendur
a'b búa, ef vel hefir verið lí þeim btiib, og það er venja flestra
jarbelganda. ab láta Sömu ábú'ð standa lÍ jörðunni, bæðl þó konan
verbí ekkja, og eins þö hún gipti sig aptur, ef forsvaranlega er búið
á [örðínní. Samt ef menn "ilja nú endurnýja þetta með atkvæb-
um, þá er eg ekki á móti þVÍ; það getur líklega ekki spillt til.
Breytíngaratkvæbin, sem standa her ii atkvæðaskrtinní, held eg se
öll óþörf; það skyldi helzt hafa verfð þetta undir tölullð 7., hins 5.
komingkjörna þíngmanns, sem eg heföí hallazt að, ef þa'ð hefti verið
or'ðao öorm'í:ii, því það er lítil t.ryggíng fyrir g6'bri :íblí'b jarða, þó
þeir, sem bjóðast til þeirra se stórir, sterkir og efnilegir; en hefbí
það verið orðað svo : "se þeir rá'ðag(íoir, og duglegir, « þá hefði mer
fallíð það betur; en þegar það var svona orðað, þá þykir mer þa\')
ekki taka því, að standa upp fyrir því, Um þetta sfðasta- og 3.
uppástúnguatri'bi nefndarinnar hefir nú opt verið talað, og margt
mælir nú meb þ,'í, og opt stendur nú svo á, a'ð eingu væri í spillt,
þó hreppstjórar feingi að vera í raðum, þegar jarðir eru byggðar , en

782



hitt "eit eg, a~ þetta hafa ekki verið lög, og jarðeigendur hafa aldrei
viljað hafa þetta; þeir hafa sj.ilflr þótzt eiga ráð :í, a~ byggja sín-
:11' jarðir, og svo kann að vera, en her sitja margir [arðeigendur á
þínginu, og getur því verið, að þetta atriði fái ekki meðhald ; en þó
sýnist mer, að það mætti Hra, því her er einúngis talað um Vest-
mannaeyjar, og framsögumaður hefir skýrt það, að þar stendur svo
lí, að umboðsmaður jarðanna er cptast ókunnugur, og er honum því
líklega styrkur að því, að hafa sveitarstjérana í r.iðum með byggingu

jarðanna, og eg ætla að gefa athæði mitt fyrir þessu atriði.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þao er aðaltilgangur þessa

máls, eptir því sem mer virðist, ao Vestmannaeyjar hafi sama rett
og se undir sömu kjörum og aðrar sýslur í suðuramtinu. Eg er
aldrei svo serlega harður :i móti festugjaldi, því eg de ekki, ao festa
se neitt rángl<ít í sjálfu ser; mer virNot festugjald heyra öldiingls
undir frjálsa samninga, þar eð mönnum er frjálst, að g:ínga að því
gjaldi eður ekki, án allrar kúgunar,' og eins hlýtur að vera , hvað
komingsjarðlr snertir. En fyrst það nú er sannað, að festa eigi víð-
geingst :i Suðurlandi, þá ætla eg að gefa atkvæðí mitt með því, 110

festugjaldið se einnig af tekið á Vestmannaeyjum. Á breytfngarat-
kvæðið í 2. tölullð get eg eigi fallizt; það hefir í ser eins konar of
harðan dóm, sem mer sýnbt all" ekki eiga við her, og þurfi þess
"egna hvorki ao felldur de, ne heldur að hann gjöri neina að spilla.
En hvað tölulio 4. og 5. snert.ir, þá finn eg ekki heldur astæbu til,
að þeir se samþykkir her, því að það má hártoga þá, og í rauninni
eru þar í gefnar reglur, sem mundi vero a serstakar fyrir Vestmanna-
eyjar, og eiga þess vegna ekki víð. Tölulíð 3. og 10. ætla eg þess

vegna að samþykkja og annað ekki.
Halldór Jónsson: Meiníng mín með víðaukaatkvæðl mitt um

hæfilegt afgjald val' eingan veginn sú, að koma í veg fyrir frjálsa
samnínga manna :i milli, heldur vildi eg einmitt benda til þess, að
þeir ætti að vera frjálsir, þ. e. að afgjaldíð þyrfti ekki að vera ó-
hr.æranlegt, eptir að festari væri af tekin, þó það kann ske hefði verið
það aður, og samnfngafrelstð þannig eimíngis kornið fram í festu-
gjaldinu, heldur skyldi eptlrleíðis jarðirnar byggjast fyrir það árlegt
aígjald, sem hlutaðelgendum kæmi saman um, að hæfilegt væri. Við-
aukaatkvæði þíngmannslns fd Strandasýslu má, auk góðs tilgángs,
mæla það til bóta, að af jarðabötum uppsker bóndinn árlega nokk-
urn ávöxt, en eingan af því, þó hann hafi goldið festu.

Framsögumaður : Eg vildi leyfa mer að skjóta því til forseta,
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hvort ekki mætti sleppa rorðunum : "í stað festugjalds" úr 5. tölu-
lið, eða leita um þau atkvæða ser Í lagi; því að mer finnst að í
þeim liggi vlðurkenníng :í festugjaldinu svo sem skyldukvöb. Hvað
fyrra hluta tölulíðsins snertir, þá finnst mel' hann geta vel átt víð ;
því þó festugjaldið se af tekið, þfí mIÍ gjöra það, án þess að setja

það sem skilyrði, a'ð jarðabætur se gjör'ðar. það hefir hvort sem
nr eins yerio gjört leiguliðum a'ð skyldu, að bæta jnrðir sínar, eúa
að minnsta kosti, a'ð halda þeim vel við, svo sem með túngurba-
hleðslu, trinarækt, og tilhlýOilegu viðhaldl jarbarhúsnnnn. I'ctLt
mundi ein", þó Iestan væri af tekin, verða skylda leiguliða. En
hvað tölul, 4. snertir, þá ætla eg það riþnrfn, aú tala her Hm "hæfi-
legt afgjald", allt eins og það hefði :íonr verið of lágt, og ma-ttl því
færast upp, þegar f'estan væri af tekin; þa\) hefir ávallt verið nægi-
lega hátt, en eg held þli ekki svo hátt, að nokkur hafi hartað yfir
því, heldur eimingls um festuna. þaú gleður mig annars, að flest-
allir hafa verið lí sömu aðalstefnu og nefndin, 8\'0 það lítur svo lít,

sem m.ilið f;íj gó'ban enda.

Páll Sigurðsson,,' Eg skal mi ekki tala margt; þorri þíng-
manna hefir aöhyllzt meiri hluta nefndarinnar, en ekki minni hlut-
ann, og þa'ð þykir mer nú gott. Hvað vlðaukaatkvæólh undir tölul,

4. áhrærir, þ:í játa eg það, að ttlgangurinn með Þ\'Í er góður ; en
eg get þó ekki abhyllzt þa'b, og mer þykir líklegt, að stjórnin held-
ur ekki aðhyllist þaö ; því eg held, að afgjaldið se 8\'0 hátt ,í Vest-
mannaeyjum, a'O ef ætti aú fara að meta, hvort það væri hæfilegt,
gæti skeð, a'ð korningssjdðurlnn missti í vlð það ; því þaú er aðgætandi,
aú þar er allt goldið í hörðum fiski eða eptir þVÍ, sem hann er mat-
inn í verðlagsslminni, og mig minnir jarcargjöld þar se tekinn eptir
[arðubökinnl. H vað víbuukaatkvæðlð undir tölulið 4. ,íhrærir, þ,í
veit eg fyrir víst, aú það er líka gjört Í hinum bezta tilg,íngi; en
það er svo li;í~\'eúi'1l, aú þa'b þyrfti ao vera komíð undir mati, og þ,Í,

þyrfti nakunnuga menn til a'ð gjöra slíkt mat. þa'b yrði nauðsyn-
legt, að ríkveða slíkt; því í byggíngarbrMnm fyrir bændaeignum mun
cptast nær standa skilyrði mn, að lelgullöinn skuli bæta jörðlnn, en
það mun optast vera svo ó;íkveúi'ð, a'O þnð inníblndur allt og ekk-
ert, og þar af flýtur aptur, a'ð ekkert er gjört, alls ekkert. Hvað
greinina undir tölul. 6. (2. nppastunguntrlbi nefndarinnar) snertir, þá
hugsaði nefndin, a'b þetta væri það vanalega á klaustur- og öðrum
konúngsjörðum, og áleit því, að sömu reglu ætti að fylgja á Vest-
mannaeyjum, eins og annarstaðar á konringselgnum í suðuramtinu.
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Mer fyrir mitt leyti þykir undarlegt, að vilja vísa málinu til stjórn-
arrabsins ; þVÍ eg skil ekki, hvernig á því stendur, úr því rnalið
geingur út úr landinu, a~ því ekki se vísað til komings ; það er
auðvitað, a'b konúngur getur lagt það fyrir stjórnarráð sitt; það er
öoru máli a~ gegna, þegar málum er vísað til h.íyfirvaldanna á Ís-
landi; því þau mega álítast að hafa abyrgð fyrir þj6~ og þíngi;
en eg veit ekki til, að hið danska stjórnarrá~ hafi nbyrgð fyrir Í:3-
lendíngum, og því hefir meiri hlutinn tekið ser þetta varaatkvæðl,
að "Í:3a málinu til hayflrvaldslns, ef þínglð felldi tölulíð 9., að rita
bænarskrá til komings.

Jón Petursson: Eg ætlaði að minnast á uppastungu minni
hlutans undir tölul. 1. Sumir vilja hafa étakmarkuða festu, sumir
einga festu, en þa~ er einginn, sem vill ganga meðalveginn. Eg
er nú samdóma þeim, SCIlI ekki vilja grípa inn í frjálsa samnínga
manna. En hver r.iðvandur maður notar Ser ekki heimsku eður neyð
annara, og því getur ekki stjórnin tekið á móti afarháu heimsku-
boði, ef hún álítur það skaðlegt, Eg segi fyrir mig, ef eg ætti
Vestmannaeyjar, þá vildi eg og jafnvel sjálfs mín vegna ekki skrtifa
festuna upp fyrir eyjabúum, því þeir kvað flestir vera fátæklíngar, og
það er auðvitað, að ef þeir borga háa festu, geta þeir, ef til vill,
hvorki borgað eptir jörbína, né setið hana vel, svo það verour ekki
nema skaði tómur fyrir jarbeigsndann, að hafa festuna mjög háa.
Aptur her ii móti get eg ekki seo, a~ það se neitt ósanngjarnt., að
taka nokkra festu fyrir líf:3áblíNna, ef festan einúngis er lá~, svo
einginn verbl snauður af því, og því er eg ekki á móti festu,
elmingís ao hún se lág. Fyrlr festu er eingin gömul regla, sem einn
þíngmanna gat og um "ið undirbúníngsumræðu malsins ; en Í Jóns-
bókinni er líka gjört r;Í~ fyrir, að jörðin se ei byggð nema fyrir
12 ruánuðí í senn, og byggíngin að þeim liðnum þurfi ao endurnýjast
með nýjum samníngi. Ilvuð vlbaukaatkvæðið undir tölul. 4. áhrærír,
þá er ekki gott að bið]a stjórnina um, að byggja jarbírnar með hæfi-
legu eptirgjaldi ; því það er eins og í því liggi víðurkenníng um, að
eptirgjaldlð se nú of lágt, og það se beðið um að hækka það ; en
eg held, að þíngmenn líti~ viti um þetta. þao er illa farið, ao
þínginaður Mýramanna eigi skilur, hvað liggur í efnilegur, þegar tal-
að er um menn eður únglínga; það lítur nærri því út, sem hann ekki
þekki neina andlega eiginlegleika, er geti gjört mann efnilegan,
heldur einúngis líkamlegt atgjörfi. Uppástúngan undir tölul. 8. er
elnúngis uppdstúnga meiri hluta nefndarinnar, og eigi mín.
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SlYcinn Skúlason: Eg vil nú gjöra mitt til, a~ drepa uppá-
stringumar undir tölul. 6. og 8. Mer finnst það nú vera ösam-
kvæmnl af þíngínu, a~ fara nú að hnýta retti karlmanna aptan íkvenu-
f'élklð, eins og fyrri hlutinn af uppástúngunni undir tölultð 6. fer
frum lí, og seinni partur sömu greinar, um Jorgéngsrétt sona kon-
úugsleigullða, er óþarfur; því amtmenn og umboðsmenn hafa jafn-
an álítlð ser skylt, að taka tillit til sona lelguliðanna, og af sömu
ástæðum get eg eigi fallizt ,í víðaukaatkvæðíð undir tölul, 7.: "se
þeir efnilegir". Ef ójöfnuðurinn yrði af numinn á Vestmannaeyjum,
SYO sömu reglu yrði þar fylgt um byggíngu konúngsjarba, eins og
annarstabar í suðuramtlnu, þ:í mundi sonum konúngslelgulíba einnig
gaumur gefinn þar, eins og annarstaðar. Eg "ero a~ álíta það nóg,
ao vísa málinu til stlptamtmannelns, og mun hann þá koma því til
lelðar, að lag komist á þetta. Eg ætla þyí eimingls a~ gera at-
kvæðl með tölulið 10.

Ásgeir Einarsson: Viðaukaatkvæði mitt undir tölulið 5. hefir
orðið mönnum til hneykslls, og eg vil því elmingís sýna, ao það se
ekkert illt í Því. Melníngin með nppristúngunum undir 4. og 5. tölu-
lið er sú, af tvennu illu, að taka það skárra; því uppástúngumanni, sem
bar upp viðaukaatkvæðið undir tölul. 4., gat varla dottíð í hug, að illt
gæti ílotið af "hæfilegu afgjaldi", nema ef óttast skyldi fyrir, ao illt flyti
af sanngirni; en eg get ekki ætlað, að s:i hafi vit á hæfilegu af-
gjaldi, sem ekki ser, ao það ekki verði til eins mikils Ills fyrir jörð-
ina, eins og festa, sem bæði giltur verið há, og það versta er, að
það getur komið allt niom á eins árs :íbúo. En eg heit, að það, sem
upp.ístringan 5. fer fram á, yrði affarabetra, bæði fyrir býli og bú-
anda, ao það væri í stað festu, og mundi allir hlutaðeigendur njóta
leingur góðs af því; en eg get þó ekki álitio það hist í hyggins
manns böndum, sem hann þyrfti ao melða sig á, ef skynsamur umboðsmað-
ur á í hlut, Eg gef atkvæði með þVÍ, að fella Iestugjaldíb, því eg álít
það skaðlegt, hvert sem svo málinu verour vísað. Hvað snertir þetta
"hæfilega aígjald" undir tölul. 4., þá er það sjálfsagt, ao ef í vand-
ræði rekur fyrir umboðsmanni, með að meta það, þá getur verið
betra, að hann beri það undir sveitarstjdrnlna á hverjum stað ; hún
má vera því kunnugust, hvað álíta má hæfilegt; það getur verið
menn hafi hneykslast á því, ao jarðabdtaskyldnnni var samtcingd
Iífsábrið; en það var af því mer hugkvæmdíst ekki, að boð löggjaf-
arinnar, sem áður giltu \1111 þrifnasléttun, og annað þar 110 lútandi,
hefði verið borin til moldar í opnu bréfl af 9. marz 1836; þá var
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að vísu embættismönnum, einkum sýslumönnum, boðið ao gánga á
undan öðrum með góðu eptirdæmi í því, er lyti til almennra þarfa,
og eg held að vísu, ao margir af þeim hafi orðið til þess. Mer er
um að gjöra, ao festugjaldið verði af tekið, og því grelðí eg atkvæði

fyrir því; og af því hitt, sem eg gat um áður, ekki var skýrt betur
fyrir mer, eða mótmælt vio uudirbúníugsumræðuna, var viðaukaat-

kvæði mitt ekki betur orðað en þetta; hefði mer hugkvæmzt hitt,
hefbi eg kann ske orðað það betur, og látlð skylduna liggja á lands-
drottni, ao endurgjalda jarðabæturnar sanngjarnlega.

H. Kr. Friðriksson: l>íngmaðurinn IÍr Norður-þíngeyjasýslu
kvaðst ætla að gjöra sitt til, að drepa uppástringur nefndarinnar; en
hann gleymdi í tölu sinni, að gefa tölul. 8. ruthöggið. Eg veit nú
ekki, hvort mer tekst að reiða svo hHt til höggs, að það rotist til
fulls og alls; en fyrst hann má ekki gjöra uppástúngunni annað til-
ræðið, vil eg verba til þess fyrir hann, þvi annaðhvort er, að hún
er með öllu óhafandi, eoa hún er þýðingarlaus. Ef umbobsmaðurinn
ekki á ao vera bundinn vio tillögur sveitarstjórnarinnar, þá getur
hann haft þær að vettugi, og þ,i er það þýOíngarlaust; en ef hann
á að vera bundinn við tillögur hennar, þá er það band á þessum
eina jarðeiganda, sem ekki er á neinuni öðrum á öllu Íslandi, og
það er óhafandi; það er líka eitthvað skrítið í því, ao setja hið
lægra vald, hreppstjórann eða sveltarstjérnína yfir hlð æðra, sýslu-
manninn. Eg fyrir mitt leyti er eigi sá vinur festugjaldsins, að eg
vilji halda því fram; en mer þykir þó óþarft ao biðja uui, ao af
taka hana, þar sem hún er, en eg álít réttast, að vísa málinu til
yfírvaldsíns, og ef einhver 6regla er, þá að amtmanní se bent á það;
en það er ekki rett, að segja konúngl, ao hann megi ekki taka
festu. Þíngmaður Mýramanna sagði, að það væri rangt af konringi,
að taka festngjald; því það gæfi privat-eigendum eptirdæmí, en eg
vil spyrja: hver getur bannað þeim að taka festugjald ? Eða hvern-
ig á að fara að banna þa'ð ? það er leiguliðinn, sem verour að ráða,
hvort hann vill g.ínga að eða fr.í kostunum. og þó festugjaldið væri
af tekið, má hækka leígumála, eins og menn vilja, ef þeir ekki þykj-
ast geta með öðru móti feingíb nóg upp úr jörðinní, svo allt kem-

ur niður í sama staðinn. Þó eg nú ekki vilji innleiða festugjald,
se eg einga ástæðu til, a~ af taka hana, þar sem hún er, því það
er svo almennt um allan heim, að menn kaupa réttindi verði, og
þykir mörgum betra, að borga í einu, en smátt og smátt. Um víð-
aukaatkvæðin undir tölul. 4. og 5., þétt þær uppáitúI~~I~r 8e ao vísu
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gó~ar í sjálfu ser, binda þær alls eigi hendur Ii umboðsmannl, ella
eiganda í nokkru, og hann getur því sett upp það gjald, sem se verra
en festugjald, og getur gjört þær jarðabætur að skilyrðl, sem se
verri en festa. (Páll Sigurðsson: Ttlskip. frá 1705 mun þó gilda
enn þá), þa~ þarf því að tiltaka það nákvæmlega, ef það á ekki
all vera ónýtt. Uppristúnga nefndarinnar undir t(jlllli~. 6. virðist mer
ekki betri mí, en mer vírtíst Mn vi'ð undirbúnfngsumræðuna, því a~

annaðhvort verður seinni maðurinn að erfa rett fyrri mannsins, eða
konan, þegar hún glptist aptur, að vera bóndinn, en ekki maður
hennar. Sí'bari hluti þessarar uppastringu með viðaukntkvæðlnu undir
tölu\. 7. er sanngjörn, ef ljós dæmi ern fyrir því, a'ð umboðsrnabur
hafi leigt ö'brum fremur, en efnilegum syni seinasta áblíanda. Mál-
i~ er svo vaxið, a'b mer virðist, a'ð helzt eigi að senda það til hii-
yfirvaldsíns, og blðja það al'> stuðla til, að greiðar! aðgangur veit-
ist til ábú'barinnar, og ekki se settir afarkostir, og taka fram þá
galla í skjalinu, sem nú þykja á vera.

Magnús Andresson: Mel' skilst mí þetta öðruvfsl, en þíng-
manninum úr Reykjavík, sem skilur þa~ svo, að þa'b eigi að banna
konúngi a'b taka festu; en það er annað, a~ biðja um, a'ð festa se
af numin; en eingum dettur í hug, að banna honum a'ð taka festu, ef
hann skyldi vera fastur á því. Þíngmat-urinn segir, að festa nr'Oi

eigi ar tekin; var hrin samt ekki af tekin í Norðurlandí ? Og því get
eg ekki skilið, að þa'b se þínginu éverðugt, að biðja UI11, a'ð af taka
festugjaldlb á Vestmannaeyjum; það er ósanngjarnt, sem kvartað er
um, og því er eg samdóma nefndaruppaeténgunnl undir tölul, 3"
og er því ekki með öðru, en því undir tölul. 10.; hin læt eg svona
vera; eg víl sjá hvað setur; eg vil yfirláta það samkomulagi hlut-
aðeigenda ; þa'b verður má ske upphvatning fyrir þá, þegar þeir sj,í
umræðurnar á þínginu; jarðabætur eru a'ð vísu góðar, en ef það
yr'bi að lögum, yrði þa'b m~í ske þýngra, en festugjaldið á smaleígu-

liðum.
Konúngsfulltrtíi: Af því eg í þessu mríll öldringis get haldið

mer til þess, er hinn hattvirti þíngma'bnr Ísfirðínga sagðí, þarf eg

ekki að vera lángerður. Þa~ eru eirningls 2 litlar athugasemdir, er
eg vildi gjöra. Eg ræð þínginu til, a'b fella breytíngaratkvæbl þing-
mannsins úr Dalasýslu undir tölulíð 2., ekki einúugis af því, að
það, eins og þingmaður Ísfírðínga sagði, fellir J;íngt of harðan dóm
um festumar. heldur og af því, a'ð þa'b er bæði ótilhlý'bilegt og ó-
vana legt her á þíngi, að smeygja þess hattar dómum inn í uppastungu-
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atríbiu. Eg veit að sönnu, aCl þíngmanninum frá Strandasýslu hefir
geíugíð gott til, a~ koma fram með víðaukaatkvæðið undir tölulíb 5.,

en eg ræð þó þínginu frá, að aðhyllast það, af því að þar í getur,
eins og þíngmaðurlnn úr Dalasýslu gat UUl, leynzt töluvert, og jafn-
vel stundum þungbært festugjald. Þíngma?lurinn frá Rangarvallu-
sýslu sagöl, að þaCl kynni all vera gjörandi, að "ísa málum til amt ..•

manna, en hitt mundi vera lítt gjörandi, að "ísa þeim til stjórnar-
herrauna. En eg skal benda honum til þess, ab hin 77. grein í
alþínglstilskípunlnnt gjörir ráCl fyrir hvorutveggja, bæði aa málefn-
unum eigi að vísa til æðra yfirvalds, eður líka stjérnarraðanua.

Framsögumaður : ÞíngmaClur Árnesínga tók af mer ómak með
að Svara hinum heillrata þíngmanni Reykjavíkur; en eg verð þó aCl
svara því, sem hinn sami þíngmaður Reykjavfkur sagði, þar sem
hann kvaðst vilja hjálpa þíngmanni Notður-þíngeyjarsýslu til, að gefa
tölulið 8. "rothöggiCl({; eg skal nú ekki segja, hvað honum tekst, en
atkvæbin munu skera úr því, hvort hann hefir rotað hann til fulls,
ella hann lifnar við aptur.

Forseti: þar eð nú ekki fleiri taka til máls, þá er þessari álykt-
arumræðu lokið, og skal eg því biðja menn að gánga til atkvæða,
samkvæmt atkvæðaskrunni.

Var síban gelngiö til atkvæða og Iéllu atkvæð! þannig;

1. Minni hluti nefndarinnar (Jón Petursson), felldur með 22
atkv. móti 3.

2. Breytíngaratkvæðl Indriða Gíslasonar víð uppástúngu nefndar-
innar (tölul. 3.), fellt meb 22 atkv. móti 3.

3. Nefndin (1. uppastúnguatrlðl), samþykkt með 21 atkv. móti 4.
4. Viðaukaatkvæði Halldórs Jðnesono« við tölul. 3., fellt með 13

atkv. móti 6.
5. Viðaukaatkvæði Ásgei1's Einarssonar, borið upp í tvennu lagi;

a. Fyr1'i hlutinn allt aö : "í stall", felldur með 16 atkv.
móti 3.

b, Síðari hlutinn, þar með sjalíkrafa fallinn.
6. Nefndin (2. uppastúnguatrlðl), borið upp í tvennu lagi;

a. Fyrri hlutinn allt all "söllluleiNs«, felldur með 14 atkv.
móti 9.

b, Síðari hlutinn, all úr slepptu orðinu "sömuleiðis"; "All
synir" o. s. frv., samþykktur með 13 ath. móti H.

7. Víðaukaatkvæði Jóns Peturssonar, samþykkt me'Cl Hl atkv.
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8. Meiri hluti nefndarinnar (3. uppástiinguatriði),
18 ath. móti 6.

9. Fellt með 13 atkv. móti 10.
10. Meiri hluti nefndarinnar:

Vara atkvæði, (ef 9. töluliður yrði felldur); víð atkvæðagreíðsl-
una var sleppt aptan af greininni: »e\')a stjérnarraðs", og var
hún að því slepptu samþykkt með 22 ath.
Forseti: þar eð nú er liúi~ á dag, álit eg hentast, að slíta

fundi, þó dagskráin se ekki búin, með fram sökum þess, að ýmsir
þíngmenn hafa óskað, a\') kynna ser betur mál það, sem þar var
ákveðlð, að taka skyldi til undírbúnfugsumræðu, en sökum ýmissa
anna, bæði þingmanna og sjálfs min, getur einginn fundur orðið á
morgun, og skal eg því ákveða fund til Id. II :l míðvikudaglnn, og
hirta þ,i dagskrá síðar.

fellt með

Fundi slítið.

3. ágúst - tuttugasti og annar fundur.
Allir á fundi.
Forseti : Eg vil geta þess, að hinn háttvirti konúngsfuZZt1'úi

hefir tilkynnt mer, a~ hann ekki geti verið á fundi í dag, og hefir
hann beðið hinn háttvirta 1. kenringkjörna þingmann að vera í sinn
stað ; sömuleíðís hafa komið boð frá hinum 4. komingkjörna þíng-
manni, að hann geti ci kornið á fund í dag.

Þingbók frá síðasta fundi upp lesin og samþykkt.
Forseti: Á'óur en geínglð CI' til dagskráarinnar, verð eg að

hreifa einu málefni, sem mer er þó miður geðfellt að þurfa að vekja
máls á. það eru sumir af þíngmönnur», sem láta þíngræður sínar
safnast svo fyrir öskrífaðar, að nú eru það sumir, að þíngræðurnar
vanta ffli þeim í 5 fundi; með þessu móti er það ómögulegt fyrir
mig, að halda nokkurri reglu á í ritstörfum þíngsíns, a'ð þau geti
haft sinn eðlilega og skipulega g.íng, og afskript þingbókarinnar
haldið áfram. þar sem eg nú hefi amalgab þetta einslega vi\') þá
þingmenn fleirum sinnum, sem her eiga hlut að máli, og hafa látið
ræður sinar þannig safnast ölagfærðar, þá neyðist eg nú til, að á-
varpa þá frá þessum stað um, að þeir ljúki víð þessar ræður sínar
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fyrir annað kveld; að ii't>rum kosti verð eg neyddur til, a'b nafngreina þií ii
næsta fundi, svo að þíngtíðíndln beri þa't>með ser, hverjir þa't> eru, sem

láta þingræður sínar ölagfærðar, eða láta þær vanta í þíngtíðlndun-
um. Eins vil eg biðja hina háttvirtu þíngskrifara, a't> hafa Ser minn-
ísfastan 1. kaflann í 76. gr. alþíngistilskipunarinnar, og eg vona, a'b
annar þeirra viti, að eg hreifi þessu ekki alveg tilefnislaust.

Ver gaungum þá til dagskníurlnnar, og kemur fyrst til ályktar-
umræðu og atkvæðagreiðslu mallð um fls7>iveiðar útlendra þjóða.
Framsögumaður er hinn heiðraðl þingmaður úr Skagafjarðarsýslu.
Eg hefi látið prenta atkvæðaskrá í málinu, og vona eg, a't> þfngmenu

hafi hana fyrir ser.
Var þá málið afhent framsögumanni.

A t kv æ ð a s k r a
í málinu mn fls7dveiðar útlendra við Ísland.

1. Nefndin (1. upprísnínguatríði):
A't> konúngurinn framvegis mildilegast vilji gefa flskíveiðannilinu
undir Íslandi sérlegan gaum.

2. Breytingaratkvæði Vilhjálms Finsens :
A'b 2. uppástringa nefndarinnar se orðuð þannig:

A't> hann meðal annars feli stjórn sinni lÍ hendur, hve mtr
sem honum þykir það tiltækilegast, að fara þess ii ílot "ib
þær utanlandsstjérnír, þar sem újafna'bartollur er lÍ fiskl, að

sá tollur se af numinn hið allra fyrsta.
3. Nefndin (2. uppastringuatribi):

A't> hann meðal annars feli stjórn sinni á hendur, hve nær sem
honum þykir það tiltækilegast, a't> fara þess á flot vi'b hina
fraklmesku stjórn, a't> öjafuaðartollurlnn á fiskinum á Frakk-
landi verði af numinn híð allra fyrsta.

4. Braytíngnratkvæði Arnlj6ts 6lafssonar eg H. Kr. Friðrikssonal':
A't> úr 3. uppastrlnguatribl nefndarinnar (tölulið 6.), verði úr felld

orðin : "bæN sumar og vetur".
5. Breytingaratkvæði J6ns Sigu1'ðssonar frá Kaupmannahöfn:

A'b inn í upphaf 3. uppástúngu nefndarinnar (tölul. 6.), eptir
orðin : "Að hann vilji skipa svo fyrir, a't>{{,se bætt: "eitt her-
skip og ein smáskúta e't>a".

6. Nefndin (3. uppastringuatrlbí):
A't> hann vil]] skipa svo fyrir, að 4 smáskútur (,,[(uttel'e"), og
þó ein að minnsta kosti regluleg herskúta , skuli framvegis
liggja her víð land, bæðí sumar og vetur, til a't> hafa aðgæt-
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ur á aðgjörðum fiskimanna, og halda uppi lögreglu utan Ulll

landið.
7. Víðaukaatkvæði Amljóts Ólafssonar:

Ao aptan vio 3. upp.ísténgu nefndarinnar verði bætt:
Skip þessi komi híngað til lands eigi sfðar, en um sumarnuíl,
og fari eigi burt héðan aptur á haustin, fyr en undir lok
septembenurínabar.

8. Vlðaukaatkvæbl Benedikts Þðrðareonar :
Ao aptan víð 3. uppastríngu nefndarinnar verði bætt:

Ao varnarskip, hvort heldur eitt eða fleiri, fyrir yfirg.íngl út-
lendra fiskimanna her "io landið, sendist híngað til landsins
í aprílmrinubi næstkomandi árs.

9. Breytíngaratkvæðl II. Kr. Friðrikssonar :
Í staðinn fyrir 4. og 5. uppásttínguatriði nefndarinnar:

Ao þeim Íslendíngum, er vilja læra sjómennsku ii þessum
skipum, gefist kostur á því.

10. Nefndin (4. uppástringuatriði):
Ao hann vilji bíta Ieíða það í lög, ao ritboð verði framvegis

gjört á hverju ári af íslenzkum sjómönnum, til þess að skipa
hinar fyrnefndu sktitur, UI11 3 ár hver.

ll. Sama (5. upp:ístúnguatriOi):

Ao tala þessara manna verði síðar ákveðin með lögum.
12. Varaatkvæði Páls Sigurðssonar:

(Ef tíilul. 10. og 11. verði samþykktir):

Að komingur se beðinn að leggja frumvarp fyrir næsta þíng
rihrærandi útboðsskylduna (samkvæmt tölul. 10.).

13. Hvort rita skuli komingi bænarskrá (samkvæmt þessari atkvæða-
greiðslu).
Framsögumaður (Gísli Brynjúlfsson) : Eg þarf ei að svo stöddu

að vera langerður um mótbárur þær, er fram hafa komið á móti
nefndarálitinu, og nú felast Iler í ýmsum breytfngaratkvæðum, því eg
hefi á'ður svarað þeim flestum, og eingin þeirra hefir getað breytt skoð-
un nefndarinnar á málinu. Skal eg því að eins geta þess, að nefnd-
in ætlar ser ei a'ð vera á móti breytíngaratkvæði hins háttvirta 4.
konúngkjiirna þíngmanns, því illi hefir aldrei verið tilgangur vor, ao
vilja hafa nokkuð á móti Frökkum sérstaklega, heldur orðuðuni ver
greinina á þenna hátt, að eind af því, ao Frakkar helzt voru teknir
fram í bænarskránum ; og þykir mér nú miklu fremur vænt, að nota
þetta tækifæri til þess að segja, að ver höfum eingan veginn vllj að
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láta í ljl)si nokkra þá skoðun, er væri Frökkum 6vinveitt; því ver

erum miklu fremur ftisir á a?! játa, að þeir gjöra allt, sem á þeirra
valdi er, og það með hinni mestu mannúð, til þess að halda reglu
meðal fiskimanna sinna undir Íslandi, og eiga það því með eingu
m6ti skilið, a?! menn sýni þeim annað en gott. En um ójafna?!ar-
tollinn lí fiskinum er það skylda vor, hvort sem hann er á Frakk-
landi eða annarstaðar, að gjöra vort til, að hann megi verða af
numinn, svo þau hin óeðlilegu fjiitur falli af fiskiverslun Íelendínga.
Um hin önnur breytíngnratkvæðíu, er mlca a?! því, a?! sklpln skuli
ei liggja her á veturna, og þá um le ib ætla ser að ónýta útboðið
sjálft, skal eg ei heldur tala margt, því það er sjálfsagt, a?! nefndin
verður enn að vera Ii móti öllu því, sem beinlínis 6nýtir sjálfan að-
altiIgánginn með skúrurnar. Abaltilgéngurlnn með þá tilhögun, sem

ver höfum stiingið upp lÍ, er eingan veginn sá, að hugsa ab eins
um, a?! vernda Íslendinga fyrir ránglrituru ágángi útlendra fiski-

manna, því til þess mundi hvorki nægja 4 smasktitur, ne herskipið
danska, er nú hefir verið her, ne allur hinn danski herfloti, ef í hart
færi; því Frakkar hafa her nú þegar tvö herskip lÍ móti einu dönsku,

og þ6 annað miklu stærra en það, og gæti sent miklu fleiri, ef lÍ þyrfti
að halda, og þeim dytti í hug, að fara her fram með nokkru ofbeldi
eða rángsleitni. En til þessa getur aldrei kornið, sem betur fer, og
abaltílgnngurinn með smáskúturnar verður þess vegna allt af að

vera, auk þess að gæta lögreglunnar utan um landið, þ"í til þess
nægja þær fullkomlega, fyrst útboðum verður aldrei beitt af útlend-
um herskipum, að koma her lÍ stofn d.ilitlu innlendu sjóliM, sem,
þó það auðvitað æfinlega verði að vera partur úr liðl konúngs vors,

er í viðlögum megi brúka annarstaðar, einkum og að eins eigi a?!
beita í Ísland;; þarfir; og er það þá einkum aðalatriðlð, að Íslend-
ingum lí þenna h:itt gefist færi á, að venjast við verulega sjómennsku
lÍ hafskípnm, því sú métb.íra, sem híifb hefir "erið, að menn geti ei

lært slíkt almennilega lÍ herskipum, fellur alveg um sjalfa sig, þegar
að því er gætt, a?! þessar sinaskritur eru eingin regluleg herskip, en
verða að öllum líkindum að svarnla og sigla meira utan um landið,
en nokkurt kaupskip eða fiskiskip; nefndinni korn jafnvel til hugar,
að menn stundum, til þess að kostnaburlnn yrði minni, gæti legið úti
til fiskjar á sjalfurn skútunum, og getur það þá aldrei spillt til, þó
menn, um leið og menn "endist við siglíngarnar og svamlíð .í haf-
inu, vendist einnig við dálítið af þeirri reglusemi, sem þó æfinlega
má læra á herskipum, því lítinn vopnabúnað yrbí þ6 skúrurnar æfin-
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lega að hafa. A'ð öðru leyti skal eg nú að eins bæta því vlð, a'ð
nefndin er fús á, að fallast á breytingaratkvæði hins háttvirta þíng-
manns Rángæínga; því það var aldrei meiníng hennar, að útbo'ði'ð
skyldi komast á, án þoss nýtt frumvarp yrði beinlínis lagt fyrir al-
þíngi um það síðar meir, er' menn nú her á þíngl a'ð eins vildi a'ð-

hyllast hina almennu uppástringu nefndarinnar um það,
H. Kr. Friðriksson: Eg ætla að minnast á breytíngaratkvæðí

mitt, og mæla fram með því fllein orð, þat er illa farlð, að nefnd-
in ekki skuli hafa tekið það fram, að þessi 4 skip skyldi allt af
vera að svanila her í kríng um landið, en það stendur ekki her
(Framsö,qumaður: þa'ð stendur í nefndarálltlnu}, og hvort sem
nefndin hefir ætlazt til þess eða ekki, þá verða þau ekki allt af að
svamla, því þau liggja mestmegnis á einhverri höfninni, og hlaupa
út einstöku sinnum; en þó þau væri her Ii vetrum, þl1 geta þau ekki
verit að svarnln þá, og se eg ekkert gagn a'ð þeim her II vetrum,
nema ef hinn háttvirti (rams ögum aðar hefði gaman af, að horfa á
þau í fjörunni, ef hann væri her. Mer sýnist þat óvi'ðurkvæmilegt,
að binda svo hendur á stjórninni, ef hún vill verða víð bón þíngs-
ins, a'ð senda híngað þessi 4 skip, að hún ekki megi láta þau liggja,
þar sem hrin helzt vlll a vetrum, þegar eink is er her a'ð gæta. Um
breytíngaratkvæðl mitt, tölul. 9. hefi eg ekki breytt hugsun minni síð-

an vi'ð undírbúnfngsumræðuna, því mer þykir ekki vert, a'ð smeygja her
inn neinni útbobsskyldu, meðan ekki er neitt ákveN'ð um samband
vort við Danmörku, því a'ð það gæti, ef til vill, verið til óhagræðis,

en ekki neins gagns. Útbo'bi'ð leggur á þau blind, sem hægra er að
koma á, en losast við aptur; það er hægra, segi eg, að leggja á sig
skuldbindíngar, sem sýnast, ef til vil, lítilsverðar í fyrstu, en a'ð losa
sig vi'ð þær aptur, þegar menn sjá, að þær eiga ekki við. Betur á
víð, a'ð mínu áliti, að Íslendíngar eigi kost á, a'ð læra sjómennsku
á þessum skipum, ef þeir vilja, en að skylda þá til þess. þa'ð var ljóðlega
tekið fram á þínginu í hitt eð fyrra, hvílíkt óhagræðl væri a'ð út-
bobsskyldunni, og hvílíkan kostnað hún hefði í för með ser, því hún
dregur margan kostnað með, sem vandlega þarf að athuga; það er
reyndar ekki til tekið, hvað margir menn eiga að takast II skipin,
en eg ætla, að það verði þó tilfinnanlegt, meðan ekki er meira vinnu-
afl í landinu en nú er; því það er skorturinn á vinnuaflinu, sem
stendur Íslandi mlkið fyrir þrifum. Eg held líka, a'ð sveita menn læri
lírið til atvinnuvegs síns, þótt þeir se úti á sjó; svo þeir bera varla
þann hagnað úr býtum, að vert se að kosta upp á þetta fyrst um
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sinn. Eg held því fast fram, að alveg se sleppt úr 10., 11. og 12.
tölulið, Eg ætla svo ekki að telja upp fleiri ástæður, því mínar á-
stæour eru á~ur kunnar, og álít eg óþarft, að taka þær upp
aptur,

Arnljótur Ólafsson: Þegar eg athuga tilgáng þessa máls, S6
eg að hann er sá, að fá skip frti Danmörku, til a~ verja ágángi IÍt-
lendra fiskimanna her við land, bæði ,"i~ sj.ívarútveg landsmanna og
fyrir óreglu á landi. þetta hefir líka nefndin tekið fram, og sýnt,
að þetta se tilgángurinn; en hún hefir stígio feti framar, og það
stóru feti, þar sem hún vill koma á sjómannaskóla ; eg virði mikils
þenna tilgáng, og kann að meta, hvað í honum er fólgi~, en hitt
segi eg, að eptir því ástandi, sem her er nú, þá get eg ekki verið með-
mæltur þVÍ. Eg se tvo örðugleika á, a~ flí þessu framgeingt. Sli
er annar, að það er óvíst, hvort Danastjórn vill veita þetta, þar eð af því
hlýtur að leiða svo mikill kostnaður, að hún má ske ekki ser ser það
mögulegt. Eg tók fram víð undirbrinfngsumræðuna, a~ stjórnin hefði
úti herskip lí sumrum, og þá væri ei meiri kostnaður, þó þau lægi
her en annarstaðar; en kostnaðaraukinn kemur fyrst, ef þau eiga að
verða her á vetrum. Ver höfum rett til að blðja um, að hrin sendi
hínguð herskip, til að vernda lög og reti vorn; en hitt er óvíst, hvort
'-er eigum kröfu á, ao þau se her á vetrum, að kenna manni sjó-
mennsku og hernað, Hinn er annar örðugleíklun á þessu, að eg er
hræddnr um, a~ landinu verði þetta ekki all svo góðum notum, sem
til er retlazt; vlnnukraptarnír eru her ekki of mildir í landinu, og

oss vantar fe, til að koma upp þiljuskipnm, en ekki sjómenn. Eg
þekki II Íslendínga, sem hafa tekið próf í síglfngafræðí; af þeim hefir

einn farið til annara landa, og eg veit, að hann er svo vel að ser, að
hann gæti betur kennt sjómennsku her, en aðrir útlendir, því hann
þekkir, fyrir utan siglíngafræðína, hvernig til hagar her við landið,
fískíveiðar her og fleira. Ef Íslendíngar vildi koma upp sjómanna-
skóla her á Suðurlandi, líkt og Ísfirðíngar hafa þegar gjört, þá væri
miklu betra, að fá þenna mann til að kenna vlð hann, en a~ láta
yfirmennina af þessum herskritum kenna það. Eg vero líka að vera sam-
dóma hinum háttvirta þíngmanni IÍr Reykjavík Í því, að það
er ísjarvert, all koma her lí útboði, mellan allt stendur her, eins og
það er nri, og mellan samband vort "i~ Danmörku er óákvellio.
Hinn háttvirti framsögumaðu1' veit það, að það er svo gamall rett-
ur vor Íslendínga, að vera undanþegnir útboði, að eg held nrerri þVÍ,
að það væri að srera hjörtu allra Íslendínga, að kasta þessu einka-
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leyfi frá oss, án þess ver hefðuni sýnilegt gagn af því, Eg hefi
ekkert á móti því, að nauðsynlegar álögur se lagðar á, til nauðsyn-
legra fyrirtækja, en eg vil vera "bs um, að það verbl að gagni; eg
mæli því á móti 10. og ll. tölulið, þó eg ,'irN tilg1Íng nefndarinn-
ar, en mer þykir hann eigi lÍ nægum rökum byggður, Eg er líka
meðmæltur breytíngnratkvæðl hins hattvirta fulltrúa Ísfírðínga, því

það miðar í þ/í átt., a?l gjöra Danastjórn hægra fyrir, að senda skip-
in, til að verja oss :ig:íngi útlendra fiskimanna, því það er aðaltil-
gángurinn í bæn vorri. Um 2. uppástrínguatrlðí nefndarinnar er eg

á sömu meiníngu og á?lur, að eg hefi ei traust á því, að Danastjórn
fái aðrar þjóCiir til að gjöra undanþágur fyrir oss; en aðrlr bera nú
m1Í ske meira traust til Dana og annara þjóða, að þær raski samn-
ingum sínum, fyrir tillögur Danastjórnar.

Jón Sigurðsson frá Tundraselí r Nefudaralítíð í máli þessu er

sannarlega vel samið, og nefndin hefir án efa gjört sitt bezta til;
hugmynd hennar er ágæta falleg, til að koma Íelendíngum upp, bæði
í sjdmannafræcl, herkunnattu, og a~ hjálpa sjálfum ser í öllu falli;
en þegar eg yfirvega samt 4. uppasninguatrlðí hennar, þá kemur
nokkurs konar hik á mig, því mer þykir það nokkuð abgæaluvert,
að biðja um, að útboðsskylda verbí með lögum lögð á Íslendínga,

að fullskipa þessi 4 sklp eða skiitur íslenzkum mönnum. Eg veit
að þessi 4 skip, áhöld þeirra og viðhald, kostur og kaup hand"
mönnunum árlega kostar þó nokkub ; þetta er nýr skattur eður til-
lag til Íslands fyrir stjérnina, og ef hún tekur þetta upp á sig, eður
gjald það, sem lagt er til herflotans. þ:i er iístæða til þess, að hún
vildi aptur, að Í~land tæki að tiltölu þátt í kostnaði þeim, er geing-
ur til herflotans, þegar fjlÍrhagsmáli~ kemur til umræðu á síðan; væri
þá búið að leggja þessa útboðsskyldu á okkur með lögum, a?l bón
alþíngís, þ/i mundi verða bágt a?l mótmæla, að vlð værum einhvern

veginn þegjandi eður sjalfsagt komnir inn undir þessa skyldu, sem
eg veit þó, að allir vildi verjast, því þa?l er sá þýngsti skattur í
ríkinu, og Íslendíngar geta varizt því, eptir fornum sáttmála. Eg
vil því elnringls fallast á breytíngaratkvæbið þíngmannsins úr Reykja-
vík í þessu falli, sem: er þa~ 9. á skránni, 5,'0 þetta se fríviIjugt
að okkar hálfu, en ekki lögskipað.

Benedikt Þórðarson: Um viðaukaatkvæði mitt lí atkvæðaskrá
þessari vil eg ekki míkið ræða, og það því síður, sem víðaukaar-

kvæði þíngmanns Borgfirðinga kemur her fram í líkri stefnu, og bið-
ur um, að skipin komi UDl sama leyti árs, og eg ákvað ; seinna en
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í aprflmánnð! mega þau ekki koma, eigi að verða fullt Ii~ a'b þeim;
skipin eiga og þurfa að vera varnarskip fyrir yfirg.íngi útlendra
fiskimanna her vlð landið; se þau það ekki, þá þýl'la þau ekkert.
Vi~ nndlrbrinfngsumræðurnar gat eg þess, að þörf landsmanna væri
bráð í þessu efni, og þeir ekki mætti híða hjálparinnar svo árum
skipti, og því á kvað eg, að skipin sendist híngað strax ;í næstkom-
anda vori, og þykir mer nokkru varða, að þessu se gaumur gefinn;
hvað hinu öðru, sem er lÍ atkvæðaskr.inní, viðvíkur, þ;í lýsi eg því
yfir, að eg fellst á varaatkvæðið undir tölum) 2.; þykir mer betur
fa Ilið, að akveðið se um allar útlendar þjóðlr, viðvíkjandi ójufnaðar-
toIlinum, en að beinzt se að Frökkum einum. Breytfngaratkvæðin
undir töluliðnum 5. og 9. líka mer einnig vel, og gef þeim atkvæði
mitt; en hinu, sem þá fylgir, verð eg að neita, því eg get ekki
sannfærzt um, að það komi ser vel, al'l her se hafin nokkur" konar
,Hbo'ó"höl'l á landsmönnum; eg ætla líka, að slíkt mundi verbu þeim
til lítils frama.

Stefán Jónsson: Eg ætla ekki að tala nm hvert atrlði þessa
máls fyrir sig; það er búið að ræða nóg um það. Um lítboð .•skyld-
una er eg á sama máli, og vil'l undlrbriníngsumræðuna, og álít hana
6hafandi. Eg er líka hræddur um, að það 8e tllg.íngslaust, al'l skip-
in se her sumar og vetur, þd það kemur opt fyrir, að þau ekki gæti
haldið til fyrir Norðurlandl fyrir ís, og ef þau ætti að liggja Ii vetrum
"ið Norðurland, yrbl þau a'ó vera inn á höfn; þá kæmist þau stund-
um ekki M, fyr en í júním.inuðl, og þá yrti þau gagnslítil, þVÍ ekki
get eg briizt við, að þau haldi lögreglu yfir haffsnum. Ef Í~leJld-
ingar væri á skipunum, þá yrði þeir að vera kyrrir vlð þau á verr-
um; ef þau væri í Reykjavík, þ;í mundi það verða koernaðarsamt
fyrir þá uð lifa þar; en ekkí færi þeir lí haustin al'l flækjast npp i sveit,
og norður og austur um allt land, hver til "inna átthag», og til skips
á vorin. Líka verða þeir að fara með, ef skipin færi til Kaup-
mannahafnar, og þá yrbí þeir gagnslausir fyrir landið. Eg vil því
mæla með þvi, að Íslendingum gefist kostur á, al'l læra sjómennsku
á þessum skipum, ef þeir vildi, þ6 eg se hræddur um, að fáir yrði
til ao nota ser það,

Indriði Gíslason: þal'l er nú búil'l að stínga margan fallegan
hnans í þjððframfarahyggíngu vora á þessu þingi, sum se barna-
laga- og lækna-skóla, já og ótal fleiri; þá er mí þessi fisklfrlðun-
arhnaus, sem nú er dottinn ekki einu sinni í tvennt, heldur þrennt,
þar sem a~ úr því máli er or~i~ líka sjömanna og sjóheræfíngask6li;
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her er nú einnig verrð a'ð höggva til undírstöðustcinínn undir alla

byggínguna, og það held eg verði mí moll, sem hvorki ætti a'ð vera
illa lagaður eða lagður, og það er búnaðarskélinn, Framsiigumað-
urinn komst svo a'b orði, víð undirbúning þessa máls, að vðr Íslend-

ingar vildum allt, og belddum um allt, en vildum þó ekkert nema
á pappírnum. En eg vil nú aptur segja honum það, a'ð eg hefi
aldrei se'ð hj'l nokkrum manni draga upp aðra eins bliku lí pappírs-
himni hugmyndanna, eins og a'ð vera að biðja um útboð, og ætla a'ð
fara að skapa ser sjóher, á sama þínginu, og menn eru að rá~gjöra, að
biðja stjórnina, að ekki verði mannfellir tir lningri. Eg fyrir mitt
leyti held það væri nær, að láta þessa 170, eða hvað svo margir
eða f<íir, sem þeir áttu nú að vera, að þeir læröl sumir eitthvað vi 'ð
jarðabætur. hlæði tringarbsspotta, skært skurð til vatnsvelunga
og slðttuöu blett í einhverjum þúfnareitnum; en væri nú þetta ó-
hugsandi, og þeir ætti einmitt að beita vinnualla sínum til sjóar, þá
væri það heldur nær, að þeir væri látnir afla þenna fisk, sem þe ir
eiga að sitja þarna yfir, eins og fe í haga á sj.ívarbotni, að útlendir
fiskimenn ekki krækl í hann.

Eg get nú eingan veginn se'ð, að þessir menn sæld oss önnur
höpp á skútur þessar eða skip, en það eitt, að læra munað og leti,
og mega síðan ala þá á oss sem ómagil, eða þeir flækjast til ann-
ara landa og misstíst þií vinnuaflinn úr landinu; eg held annars, að
ver Íslendingar eigum nóg af slíkum körlum, þó ekki se við þá bætt.

Stefán Eiríksson: Eg sé, að það hefir tekízt óheppilega til, að

þessir menn skyldi verða valdir í nefndina, sem voru valdir, þegar
þínginenn vilja fella nefndanilitíð í öllum greinum. þa'ð hafa þó
margar bænarskrár komið til þíngsins, sem allar hafa verið í sömu
stefnu, sem sýna, að það er nauðsyn á, að verja ágángi útlendra
fiskimanna. Hér á þínginu hefir aður verið talað um, að farsælast
mundi vera, að stunda her fiskheiðar á opnum bátum í marz og
apríl, en eg vil þá vekja athuga manna ii því, að þá eru útlendu
fiskiskipin kornln her, svo það má þó sj'l af því, a'ð ekki er ómögu-
legt, að fiska her nm þann tíma árs á þiljuskipum ; þab var held-
ur aldrei meiníng nefndarinnar, að lög~ yrði niður veiði á opnulll
bátum, svo ef að þessi varnarskip frá stjörnínnl ætti ekki að koma
her, fyr en á vorin í maí, þá mundi þau koma nokkuð seint, og
fiskiskipin væri þ.í Min a~ draga fiskinn frá okkur. því verð eg
a'ð vera fastur á uppástúngum nefndarinnar, að þau se her sumar og
vetur. þar sem hinn háttvirti þingmaður Reykjavíkur vill fella
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uppástúngu nefndarinnar um útboðið, þá held eg það se ekki ráð-
legt, með því líka þetta er í raun og veru ekkert iltboð ; því þó Ís-
lendíngum se gefinn kostur á, að vera á skipunum, þá munu þeir
aldrei verða margir, ef ekki er höfb einhver lögregla lÍ um það.
Nefndin vildi með þessu móti gefa stjórninni færi á, a~ fá menn á
skiitur þessar, og eg álít miklu betra, að Íslendíngar se á þeim, því
eins og formenn opt fara að rá~um haseta sinna, eins kynni líka
tillögur skipverja að hafa nokkur áhrif lÍ yfirmennina lÍ skritunum,
til að mynda, ef hásetar benti til, að her mættum við ekki drolla
lengur inni á þessari höfn; vi~ hljótum að fara að skyggnast eptir
flsklskritunum, og gæti með þessu þó orðið tryggara eptlrlitib, bæði
lÍ ninstiltekt og öðru af þeirra hálfu,

Konúngsfulltrúi: Einn heiðraður þingmaður tók það fram undir
Inng.íngsumræðunnl í þessu máli, að það væri hæpið, að biðja um
það, að það skip eba þær skútnr, sem stjórnin kynni að senda híng-
að, til þess að halda vörð á þVÍ, að útlendir fiskimenn gætti allrar

góðrar reglu her, bæði sumar og vetur, og þessu verð eg,
í umboði hins h.íttvírta lwnúngsfulltrúa, að vera öldungis
samdóma. Þa~ er eingin, e'ba að minnsta kostl mjög lítil líkindi
til, að stjórnin muni veita þetta, þó að öðru leyti megi ganga a~ því
vísu, a~ IIIÍn muni gefa þessu máli allan þann gaum, sem hún get-
ur. t)að virðist ekki heldur vera brýn nauðsyn til þess, að skipin
komi fyr, en ,i vorin Í aprflmánubi, því eg veit ekki betur, en að
útlendir fiskimenn I eggi fyrst á stað upp híngað í þessum mánuðt.

Breytíngaratkvæðlð nr. 9. virðist a~ vera vel hugsað, því vissu-
lega gæti Íslendingar lært sjómennsku með þessu móti, og þetta fyr-
irkomulag þannig kornið að gó'bu gagni.

Hvað útboð, sem nefndin hefir stringlð upp ,í, snertir, kynni
það að vera nokkurt áhorfsmál fyrir þingið, að aðhyllast þá uppá-
sningu, því hún yrði, auk annars, í framkvæmdinni ýmsum vand-
kvæðum bundin.

Halldór Jónsson: Eg er einn af þeim, sem vil styðja aðal-
hlið máls þessa, og eínríngís hana, nefnilega, a~ vörn fáist mót yfir-
gángi útlendra fiskimanna. Bænarskramar sýna, að þörf el' á því,
og eg gæti tilgreint 3 eða 4 dæmi þess frá Austurlandi nú á sein-
ustu ;ínlm; og eru sum þeirra ekki svo falleg. Ekki get eg verið
því mebmæltur, að varnarskipin liggi her á vetrum, það mundi hafa
í fiir með ser töluverðan kostnað, sem stjórnin mundi verða a'ð á-
líta ser og máli þessu évíðkomandí.
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Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg held hinn heiðraði þíng-
maður úr Austur-Skaptafellssyslu hafi lIIi5:lskilio þíngmenn, þar sem
hann segir, að þeir vilji fella allt nefndar.illtlð; en mer skilst, ao þeir
einmitt vilji hara aðhald með, að útlendir flskimenn ei gjiiri lands-
mönnum óskunda, eins og er í 3. upp.ísninguatriði nefndarinnar, og
á því er eg líka; en mer finnst það ekkert eiga skylt við útboðið,
og tílgangur nefndarinnar með því, að fá her með þeim hætti kornið
á fót menntunarstofnun fyrir sjómenn, er óheppileg í allan m.ita,
Eg fclli mig einnig betur við tiilulið 2. en tölul. 3.; því ef það <Í-

lízt tiltækilegt, að fara þess á flot um ójaf'nnðartolllnn YiC Frakka,
að af nema hann. þii er ekkert II móti, ab gjöra slíkt hið sama "ið
allar þjóðir. Ef samþykkt verður 3. upp.istúngnntrlði nefndarinnar,
þ:í vil eg gefa atkvæði mitt fyrir breytínguratkvæðinu tölul. 4., því
það er auðsjuanlega þýbíngarbust, ao þessi skip liggi her allan vet-
minn, og er það auðsj.ínnlegt, a() nefndin hefir með því hart fyrir
augum kennsluna, en ekki vörnma, Eptir þessu held eg víst, að
fella ætti 4. og 5. uppáeuinguanfðí nefndarinnar, og þá sjálfsagt
varaatkvæðið undir tölul, 12.; en vi!) brcytíngaratkvæðib tölul. 9.
felli eg mig "el, og held eg af þVÍ gæti leitt mikið gott fyrir land-
i!), að ef nokkuð nýtilegt verður að nema á þessulll varnarskútum,
þ.í verði mönnum gefinn kostur iÍ þVÍ, en alls ekki þreingt til þe::>.:;
með beinum laga.ikvörðnnum.

Páll Sigwrðsson: þa!) nuí mí þegar sj;í af umræðunum, hvernig
mál þetta muni falla, þingið hefir verið ii þVÍ, að öjafnaðartollurlnn
yrði af tekinn, og er eg öldringie <i sama máli. Meiri ágreiníngur
hefir verið um herskipín, hvort þau ætti að vera her bæði sumar og
vetur, en eg held, að þau nauðsynlega þurfi að vera her allt af, ef
þau unnars eiga ao koma; þVÍ eg hefi reynsluna fyrir mer í því,
að það er ekki nóg, a\') þau komi Ilm sumarrn.il, eins og hinn hátt-
virti konúngsfulltrtti sa gbi , því í ár voru komin milli 50 og 60
flsklskip, í byrjun aprílrn.inaðar inn ii fiskimið her fyrir framan land.
Þil~er auðvitað, a\') þó skipin yrði her á vetrum, þií verða þau ekki
að svalka fyrir framan land, en ef þau gjöra ekki gagn á vetrum í
Danmörku, þ,í mega þau eins vel vera her. Mer datt líka í hug,
hvort menn á þessum skip nm ekki feingi kost á að læra hvalaveiðar,
og væri það mikið éskaruð, þVÍ af því gæti orðið mikill arður fyrir
landið; ver sjáum og, að hinir fornu Íslendingar hafa stundað þii
veiði ; en eg skal láta ósagt, að hve miklu leyti það kynni ab láta sig
gjöra; eg er ekki fullkunnugnr þessum herskutum til þess. þao er
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vitanlegt, ab þessi útbo'bsgríla gjörir það að verkum, að rnalíð verð-
ur évlnsælt hj;i þjöðínní, og sumir af nefndarmönnum hafa Iatib ser
um munn fara, að þörf væri her á útlendum dátum, til a'b berja IIoss.
Eg vi! því fallast á breytíngaratkvæðlð tölul. 5.: "eh þá a'b fá her-
skip og skiitur"; en það verður að vera komið snemma í apríl, ef gagn á
a'b verða a'b því, af því þ,i eru fiskiskipin komin; en megi Frakkar í fullu
lagaleyfi konúngs fleka svo nærri landi sem 1 mílu, þá gjöra þeir
oss Sunnlendíngum þann skaða á fiskímíðum vorum, sem ekki verð-
ur metinn til verðaura. Eg tók mer varaatkvæðið tölul. 12., ef
þíngíð geingi inn á útboðið; en það fellur og stendur með tölul. 10.
og 11. Eg get ekki se'b gagn af þessum smáskútum, nema þær
liggi her sumar og vetur. Ef Íslendíngar verða Ii þeim, þá geta
þeir eins stundað her haust- og vetrarvertíð, því það er ólíklegt, að
margir komi til þeirra ofan úr sveit.

Konúngsfulltrúi: Eg skal leyfa mer, að Ieíða athuga þíngslns
a'b þvi atriði, að það er viðtekin regla nú á dögum, að sjóveldi, eða
yfirrað einnar sjóðar yfir sjónum, nái ekki leingra út fni landi en
1 viku sj<ívar, og Einglar láta þa'b að eins ná 3 enskur mílur á sjó
út; að þessu leyti getur þvi danska stjórnin, hvað fegin sem hún
víldí, ekki bægt útIenzkum fiskimönnum frá, að koma her upp á
flsklmíð, og það er því einúngis fyrir mögulegum óskunda á landi,
sem hún gæti verndað Íslendinga með þvi her umbebna skipi eða
skútum. Eg hefi leyft mer að gjöra þessa athugasemd, þar sem eg
ætla, að hún komi þessu máli fyllilega víð.

lIIagn1ls Andresson: þa'b er þvi síður þörf á a'b eg tali margt
í þessu máli, sem flestar ræður þingmanna stefna í sömu átt og eg.
þa'b er ei líkt með þessa atkvæðaskra, og vant er a'b vera með aðr-
ar, því breytingaratkvæ'bin eru cptast felld, en her er það gagnstætt,
því eg fellst eins og fleiri aðrir á 11est þeirra. Eins er það um
breytíngaratkvæbið tölul. 2., því eg se, a'b það er yfirgripsmeira, en
uppástúnga nefndarinnar, og það lítur betur út, og þó vandkvæði se
á þvi, þá lílít eg það eigi ekki a'b hamla þinginu frá, að biðja um
það, Um útbobíb vil eg fara sömu orðum og eru í gamla sátt-
mála: "útbo'b viljum "er ekki hafa"; enda eru flestir á móti þVÍ, og
öllum þótti það heppilegt, a'b þíngíð 1857 fel lcl t ekki ;i álitsmál
stjórnarinnar um útboð, og þá kann eg því ver víð, ef þínglb nú
skyldi bi'bja um útboð, og er það hreint frá, að eg gefi atkvæði mitt
fyrir því. Eg er líka hræddur um, að Íslendingar græddi ekki miklð
á því, að vera á þessum skútum, og það sem þíngmaður Rangvell-
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ínga talaði um, a~ menn lærði á þeim hvalavelðar, þá getur það
varla rýmzt saman; því það er sitt hvað, a~ vera til varnar :ígtíngi
útlendra fiskimanna, og að vera ,i hvalaveiðum. En eg er með-
mæltur þ\'í,€ins og hinn luittvírtl þingmaður Reykjavíkur, al'!mönn-
um her gefist kostur á að vera á skútum þessum: en það munu
aldrei verða margir, sem nota ser það. Mer þykir óþarfi fyrir nefnd-
ina a~ vera að halda með útboðinu, þVÍ til hennar fæst trauðla sam-
þykki þíngmanna með orðum einum.

Jón Hjaltalín : Eg ætla nú ab standa upp, því eg veit a'ð eg
fæ að hvíla mig, þegar til atkvæðagreiðslunnar kemnr. Eg verð al)
lýsa því yfir, al) ræður þíngmanna eru ekki al) mínu skapi, og það
vesta er, að eingin þeirra hefir getað sannfært mig hið minnsta.
þal) hafa komið 3 bænarskntr sín úr hverri áttinni um, að afstýrn
óskunda fiskimanna her við land, og hafa þessar bænarskrár verið
sendar þinginu í þeirri von, að þíngíð kvartað! yfir því víð stjórn-
ina. þa~ el' sagt, að sumir hafi jafnvel verið neyddir til, ac' verja
sig fyrir árásum framandi manna, og þ,i væri nú nógu gott, a~ kunna
þaö ; a~ minnsta kosti mundi eg helzt vilja geta varið mig sjálfnr; en
þíngið vill að eins kalla á stjórnina til þess, og segja: það er stol-
i~ frá okkur eggjum og fleiru, komíð þil) nú blessaðir og hjálpið okk-
ur. Eg held Danir gæti þá sagt, al) Íslendíngar vilji fá allt, en
ekkert hjálpa til sjálfir. Nefndin heit ekki, a~ ritboðið væri eins
óttalegt í augum þíngmanna, eins og það er, þegar það er einúngis
til varnar og lærdóms ; þeir segja, a~ menn læri ekkert á þVÍ, þegar
menn eigi að veikjast á þeim kríngum landið, eins og höfuðsöttar
kindur, en það var ekki meiníng okkar. Vi'ð hugsuðum okkur að
fá þessar 4 skritur, og IIhverja þeirra frá 12-16 manna, og ætluð-
um Íslendínga svo ruímfrisa, a'ð hægt mundi vera, a'ð fá menn á
þær; það er heldur ekki svo mikill vlnnumíssir, einkum þegar menn
á sjónum mega gjöra hvað sem þeir vilja, og læra það, sem þá
fýsir til; svo það skal einginn þingmaður ætla, að við munum trúa
svo í blindni, að ekkert megi á þessum skutum læra, eba betra se,
að sitja heima og lesa einhverja bók um stýrimannslræbi. þal) er
stúngil) upp á í tölul. 2., að biðja um, al) ójafnaðartollurinn verðí
líka af tekinn hjá öllum þjöðum ; en eg veit ekki, hval) hægt stjórnin lÍ

með það sem stendur. Frakkar hafa gagn af veiðunum her, en
ekki aðrír, og því ætti helzt að biðja þá um þab. Þíngmaollrinn frá
Reykjavík vill, a'ð mönnum se a'ð eins gefinn kostur lÍ því, ao læra
sjómennsku á þessum skipum; en eg veit sannarlega ekki, hvernig
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hann hugsar ser, að stjórnin geti sent svo stór skip hingað, ao þau
geti tekið óákYeMnn fjölda manns. Nú eiga þetta að vera minnstu
,:Krydsere", sem ekki geta haft fleiri skipverja, en nauðsynlega þurfa
við á skipinu. En ef þessar skútur liggja her á vetrum, hvað skyldi
þá verða? Ætli firðirntr slltni, ef þær liggja her? Ef Íslendíngar
eru á þeim, þá geta þeir farið hver heim til sín, og þá er eptir, að
flí einhverstaðar hæli handa stýri manninum, og það ætti þá að vera
hægt. Ef skipin væri í Darnnörku á vetrum, og ætti að vera kornin
fyrst í apríl her, þá gæti það opt verið ómögulegt, að komast út úr
Eyrarsundi, og það þó her se góður vetur; því ef Isalög eru í Eystra-
salti, þá rekur ísinn í sundíð, en þá er her opt auður sjór fyrir öllu
landi. Einn þínginanna sagðl áðan, að okkur vantabí ekki sjómenn,
heldur penínga; eg held nú, að okkur vanti hvorttveggja, og það
er 6ttalegt að hugsa til þess, hvað mikið hefir farizt her fyrir landi
af fiskískútum ; það hafa greindir og velviljaðir danskir skipstjórar
sagt við mig, að það væri skaði, að Íslendíngar lærði ei sjómennsku,
því þeir væri svo vel lagaðir fyrir hana, en það gæti þeir ekki lært
á smábátunum, mellan eingin þiljuskip væri til handa þeim, all læra
það á. Um hvalaveiðarnar hefi eg góða von, all gæti korníst á með
þessum skúturn , því það er ei ólíklegt, að þeim kynni ao detta í
hug, að reyna að drepa hvali, þegar þeir sæi þá allt í kringum sig;
og hver er sá, er ekki vildi óska, all sú veiði kæmist her á? Menn
geta líka átt kost lí að sjá verkfæri þau, sem höfð eru til að veiða
hvali; það þarf ei annað, en að fara suður í Keflavík, til að sjá stér-'
byssur Grænlendínga; en þeim verður þó ekki viðkomið nema á
stórum skipum. Eg er sannfærour um, að ef menn hrinda útboð-
inu frá her "ið atkvæðagreiðsluna, þá se það hið sama, sem að fella
allt írurnvarpíð, nema þab sem það er verra, því það væri til ao
styrkja óbeit alþýðu á iitbobí, og þal) álít eg öldtíngis ótækt.

Guðmundur Brandsson: Eg furða mig ekki lí því, þó hinn
háttvirti 6. konúngkjörul þingmaður mæli með útboðinu, því þar með
er hann alveg sjálfum ser samkvæm ur ; því árið 1857 komu skjöl
til alþingis frá öllum amtmönnunum, sem afbeiddu útboðið, en fd
honum einum kom meðmæli með útboðinu, svo þetta er nú öldringls
í sömu stefnu, og ræður hans nú á þínginu, nema hvað hann talar
minna um heræfíngar. :Mer þykir það undarlegt, að menn biðji mí
af sjálfsdáðum um það, sem menn afbeiddu í hitt eo fyrra, þar sem
þó voru boðin álitleg rettindi á móti. Eg veit, að nefndinni hefir geingið
gott eitt til í þessu máli, og hún hefir haft fyrir augum all koma Ís-
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lendíngum til manns með all læra sjómennsku og herkunnáttu. Eg er nú
hræddur um, að þessi góM tilgángur náist ekki með þeirri tilhögun, sem
her er rá'ðgjör'ð, og eg er líka hræddur um, að það verði erfitt fyrir
4 skútur, að gæta reglu her í kríng um land, þegar sviðið frá yztu
nesjum er ekki leíugra, en hinn háttvlrtí konúngsfulltrúi gat um; eg
held, a'ð þ:i verði hægt fyrir þá frá flsklsklpunum að skjótast ein-
hverstaðar á land, og gjöra ýmisleg spillvlrki, eins og þeim hafa
verið lí'ður borin, því skúrurnar geta verið ærið fjarri. Sumir halda

líka, að þessir útlendu hermenn, sem á skútunnm eiga að vera, muni
ekki verða neitt serlega uppbyggilegir, þó þeir hefði her vetrarsetu ,
þVÍ menn muna eptir dátunum, sem her voru UIII IÍrið í Reykjavík,
að af þeim þóttust menn ekki hafa getað lært serlega mikið. það
"ar sagt áoan, að ef skipin færi heim til Danmerkur ti vetrum, þá
yrði Íslendíngarnir, sem á þeim væri, að fara líka. Þegar talað var
um lagaskólann hérna nm daginn, þli Hr talað um þær tælíngar,
sem væri í Kaupmannahöfn, hvers vegna órá'ðnir úuglíngar opt yrði
afvegaleíddir, og að það tálmaðl framförum þeirra í lærdóminulll ;

ætli það yrði ekki líkt fyrir þeim mönnum, sem með skipunum færi,
og fyrir lærðu mönnunum, sem þá var talað nm? Ætli þeir gæti ekki
komið verri, en þeir fóru. þa'ð var líka sagt, að þessir menn mætti
ekki missast úr laudinu, því vinnuaflíð væri svo lítið; og þó ekki
yrði nú fleiri á hverri skútu, en 12 ·-16, eins og hinn háttvirti 6.
konúngkjörni þingmaður gat um, þá eru það reyndar ekki svo margir,
en það cr þó munur að missa þ:í, einkum þar eð lítur út fyrir, a'ð
fólki'ð fjölgi ekki, vegna harðærls, sem í hönd fer. Hinn heiðraði
þfngrnaður frá Austur-Skaptafellssýslu gat þess, að það væri betra,
að Íslendingar yrði á skipunum, svo þeir gæti gefið yfirmönnunum
bendíngar um, hvað haganlegast væri a'ð gjöra, til að gæta reglu; en
eg er hræddur um, að þeir færi að sínum níð um fyrir þvi. Eg veit
að vísu ekki, hvernig hagar til á þess konar skipum, en eg hefi
se'ð það á kaupskip um her, að matrðsar hafa ei verið raðgjafar yfir-
mannanna, heldur hafa þeir or~ið ab þegja, og gjöra það, sem þeim
hefir verið skipað. þao hefir líka verið ruisskllníngur hans, sem
hann sagði um bænarskr.i mar, því það hefir eingin bænarskrá 'komíð
um útboð, heldur um að verja ágángi útlendra fiskimanna. þar sem
hinn' háttvirti 6. komíngkjörni þíngmaður hnýtti við breytíngarat-
kvæðinu tölul. 9., af því að ei væri rúm fyrir fleiri menn á skipun-
um en þyrfti, til þess þau gæti verið seglfær, þ:i getur mer ekki
skilizt annað, en að þau gæti þó tekið nokkra menn að auk; þVÍ
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þa~ vitum ver allir at) kaupför taka opt ferðamenn ("Passagerer,,),
og það stundum marga; eg er þYÍ meðmæltur þessu breytíngarat-
kvæði tölul. 9. þar sem hinn sami konringkjörní þíngrnaður sagði,

a~ færri sklp mundi farast her við land, ef Ísleudíugar lærði sjó-
mennsku Ii skipum þessum, þ;i getur það má ske verið ; en þó vil
eg geta um, all það vorn þó ekki snuibtítar, pöstsklplð og annað
skip, sem fórust her í fyrra, og ekki 'om heldur ii þeim övanir
stýrimenn. Dekkskip hafa líka opt og tíðum Iarizt her vill landið.
Í marz og apríl, og enda í maínuínuði lllunu menn og heldur stunda
flakiveiðar á opnUIll bátum, en á þiljuskipum, og það mun líka verða
aífarasælast um þann tíma árs, að minnsta kosti her í Faxafléa, enda
var það tekill fram við undírbriníngsumræðuna. þao hefir verið sagt,
all stjórnin muni ekki geta Ieingið af numinn ójafnaðartollinn hj:i
utanrfklsþjóðum , en all því getum "er ekki gjört; okkur er eins
heimilt, að biðja um það fyrir því í þeirri von, all Mn gjöri allt
sitt til, all fá hann af numinn. Vel' vitum líka, ao ójafnaðartollur-
inn hefir verið af tekinn vill sumar þjóðir, síðan verzlunarlögtn komu
á, og það hefir sjálfsagt verið við samnínga milli stjórnanda ríkj-
anna. Eg ætla því all halla mer all breytfngaratkvæðínu tölul. 2.

Framsögumaður : Eg hefi nú í nokkurn tíma hlýtt á ræður
manna, og verð nú þó ab segja það, að eg hefi ei enn heyrt nokkra
skynsama ástæðu á móti uppástúngum nefndarinnar. Menn hafa
einkum verið a'll tala á móti útboðinu; en mer finnast mótbárur
manna í raun og veru hafa farið svo fyrir utan málið sjálft, a'll mer
hefir stundum legill við, að biðja hinn háttvirta [orseta, all benda
þingmönnum til, að halda ser við efnið, og vera ei ao eins all berj-
ast vill hugarburði sjálfra sín. Menn hafa talað nm þetta útboð,
sem nefndin hefir stúngið upp á, eins og einhver ósköp, sem alveg
værl á móti retti vorum Íslendínga, og hinum luíttvirta þíngmanni
Árnesínga þótti auðsjaanlega mjög SYO vænt um, all fá af þessu tæki-
færi til þess, að hafa upp orðin úr gamla sáttmála: "útboð "iljum
yer ei hafa"; en það fór þá illa, að þetta á her nú hvergi víð, því
eg fyrir mitt leyti, sem þó ásamt meðnefndarmönnum mínum hefi
stúngið upp á útboðinu á skúturnar, held þó ein gu síður fyrir það,
all eg þekki orðin í gamla sáttmála allt eins vel og þíngmaður Ár-
nesínga, og se í raun og "eru eingu fúsari á, að sleppa þeim reiti
vorum en hann. Útboð það, sem ræðir um í gamla sáttnuila, var
all eins þeirrar tegundar, all Íslendingar skyldl skyldir, a'll fara til
Norvegs, til þess all vera íleiMngursfer'ðum mel) konúngl, hvort sem
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hann vildi; en þó menn nú neituðu þessu, og hirtu ei um, sem eðli-
legt var, ao leggja líf sitt :í sölurnar fyrir Norðmenn utanlands, og
það, ef til vill, út af málum, sem alls ekki komu Íslendíngum nokk-
uð við, þ:í se eg þó ei, hvers vegna ver nú einmitt skyldum neita
því, sem þó' að eins á að vera í þarfir sj álfra vor, og þó um leíð
skírskota til gamla s.ittmála. Mer finnst þetta vera alveg, eins og

ef maður einhver byggi :í hjáleigu með þeim kjörum, að hann þyrfti
þó ei að vinna dagsverk á höfuðbdllnu, og svo þess vegna segbí : af
því það nú er rettur minn, sem eg alls ci vil sleppa, að vinna ei lánar-
drottni mínum nokkurt dagsverk, þá vil eg ei heldur vinna nokkuð
fyrir sjálfan mig, og heldur láta blí mitt falla niður með öllu, en að
eg sleppi þessum retti mínum. En úr slíkum ályktunum gjöri eg ei
mikið, og vona einnig, að fáir Íslendingar muni hugsa svo; því það
væri heimskulegt fyrir oss, ao vilja ei gjöra það, sem einkum :í ao
verba sjálfum oss til gag!ls, jafnvel þó víð sæjum, ao aðrír gæti líka
haft gagn af því; því því skal eg aldrei neita, að þó tilgángurinn
með skritnrnar einkum eigi að vera sá, að þær ao eins verði notaðar
:í Íslands þarfir, þá fyndist mer það þó mjög ötilhlýðílegt, ef vio vild-

um ei að vorn leyti styrkja konúng vorn og Dani með þeim Í:;lend-
:íngum, sem á þeim væri, hvenær sem nauðsyn bæri til, þegar ver
að öðru leyti feingjum fullkomlega að njóta rðttar vors. Og eins
þyklr mer það nokkuð undarlegt, sem þíngmuður Reykvíkinga sagði,
að það væri tilgangur nefndarinnar, að sveitamenn skyldi læra
sveitavinnu á skútunum; því þetta veit eg ei til, að nokkrum hafi
dottíð :í hug nema honum, og skal eg vera fyrstur manna til að
játa, að slík upprístunga væri mjög hlægileg. En hitt höfum ver sagt,
að þeir ætti að læra reglulega sjómennsku á þessum skipum, og til
þess hefir oss ei enn verið sýndur nokkur betri vegur; því þó hinn
háttvirti þíngmnður segi hvað eptir annað, að skáturnar að eins muni
liggja aðgjörðalausar inn á víkum og vogum, þá eru þessi orð hans
alveg þýðmgarlaus, þar sem þa~ opt hefir veríð tekið fram, að til-
gangur þeirra einmitt eigi að vera slÍ, að svanila miklu meira í
kríngum landið, heldur en nokkurt annað slglíngasklp. Og ekki á
það heldur betur við, sem varaþíngmaöuríun úr Dalasýslu saga i, að
menn á skútunum að eins mundi læra leti; því tilgangurinn með
útbo'ðinu er þó miklu fremur sá, ao neyða menn, sem annars að
eins "ilja liggja :í leti og émenusku, og af slíkum eru of margir á
íslandi, til að vinna nokkuð þarft, og er ei sýnilegt, að þetta megi
betur verða lí nokkurn annan hátt, en nefndin hefir stúngið upp á.
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En það kann nú vel all vera, ao þingmaður Dalasýslu viti þetta
betur og dæmi þao af eigin reynslu, a'ð Íslendíngar geti ei lært ann-

ao en leti, þar sem þeir safnist margir að sjá, og trúi eg því þó ei,
að ætfð muni svo fara; eða þá hann Ímyndar ser, a'Oþeir se nú þegar
nógu góbir sj ómenn, og hefir þ,í líklega fyrir ser hina alkunnu vísu:

Hræðist kára Kárabnr
hvergi á báru lll)'ri,
dreka lára hirvlður
lukku hlír "io st.ýri.

þ,'í í þeirri vísu skal eg ei neita þVÍ, ao nóg er grobbið og lh/gu
digurmannlega mælt, væri Mn ci í gamni kveöln ; en eg vero þó
að segja, ao vio Íslendingar sðum nú því miður ei, þegar til kemur,
svo "lukknh:íir vib stýriú((, sem eg vildi helzt, og við mættum vera,
og þao er einmitt til þess, ao vlð aptur gættull orNo það, ao ver
höfum stúnglb upp á því, sem í nefndaralltinu er sagt. Aa öðru
leyti skal eg ei neita því, ao mer hefir nú fallið bezt via orð hins
háttvirta þíngmanns Borgflrðínga, því eg se þó á öllu, ao hann skil-

ur meiníngu vora; en eg furða mig þá ei heldur á því, þó hann
eigi örðugt með, ab finna nokkrar verulegar -ástæour til þess, að ó-
nýta tilgáng nefndarinnar, úr því hann einu sinni skildi hann svo
vel; því það sem hann sagbí um sjómannaskóla fyrir vestan og norð-
an, eða þii eins um kostnaðaraukann fyrir stjórnina, sannar ekki stórt
á móti nefndinni. Sjómannaskólar á landi eru ao eins til ao kenna
mönnum siglíngaf1'æði, svo þeir geti orðið stýrimenn lÍ hafskípum,
og óskum ver allir, ao þeir mætti komast víðar á her, en á Ísafir'ði i
en sú nauðsyn, að Í~lendíngar eignist einhver skip til þess, ao æfa og
skapa duglega sjóliða á, stendur þó eins éröskuð eptir sem áour,

og til þess eiga skúturnar ao vera; og hvað kostnaðinum viðvfkur,
þli mun hann einmitt, hvað hásetana snertir, verða minni, ef skipin
eru her í landi lí vetrum, ÞVÍ þá geta hinir íslenzku menn vistazt
út um landið, en foríngjunum þarf jafnmikið ao borga, hvort sem
þeir svo eru her eba í Danmörku. Og ekki finnst mer þa'ð heldur
nokkur mótbára, sem hinn háttvirti þíngmabur Eyfir'ðínga kom með,
a'l> skip mundi varla geta legið fyrir norðan á vetrum; því þó skiit-
urnar eigi að vera sín "io hvern fjór'ðúng.inn á sumrum, þá hefir
þ6 nefndin ekki stdngið upp á, að þær einmitt skuli eiga þar vetr-
arlægi líka, en hitt efast hún ei um, a'b einhverstaður muni mega
finna þeim slíkt á Íslandi. Eg get því ekki í öllum þeim mótbár-
um, sem fram hafa kornið, fundið neitt það, er leiði mig til ao breyta
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meinmgu minni, og verð því enn allt af að vera á því, að það se
skylda Íslendinga, að leggja einnig nokkuð á sjálfa sig, ef þeir vilja
hugsa til að koma landinu upp; því þó hinn háttvirti þingmaður úr
Dalasýslu hérna um daginn, þegar honum var svo mikið niðri fyrir
um flsklvelðanuíllð, að hann fann ser skylt, ao skjóta nokkrum orð-
um að mer út úr þ,'í inn í umræðurnar um annað mál, misskildi
mig svo, sem eg í þessu máli væri að mæla mco því, að "er beidd-
um Dani ao hjalpn oss ti! þess, sem ver sjálfir vildum eigi gjöra,
þil vona eg þó, að allir aðrir þíngmenn hafi skílíð mig nokkuð betur.
það er einmitt sannfæríng mín, að Íslendíngar eigi ao bjóðast til, að
gjöra meira fyrir sjtilfa sig, en þeir híngað til hafa gjört, og eg van-
treysti ei hinni dönsku stjóm vorri svo, ao hrin verði þá ei fús á
að veita oss miklu meira, en menn nú halda; því eg verð ao segja,
að eg get opt ei fremur kennt stjórninni um það, sem óhöndulega
hefir farið her í landi, heldur en hinu, :\0 henni hafa stundum ei
komið sem beztar niðleggíngar fril landsmönnum sjálfum. Og er eg þó ei
að lasta nokkra, hvorki embættismenn ne aðra, því eg finn það vel,
að þar sem stjórnin er í eins miklum fjarska og her, og fremur
hugsar Ulll ao hafa nafnið tómt, heldur en að stjórna í raun og veru,
þar deyfir hver ao eins annan, og kríngumstæburnar valda því, ao
öll framtakssemi fellur í dá, án þess eiginlega stjórninni eða einstökum
mönnum se beinlínis um að kenna. En eg vildi nú óska, að þessu mætti
einhvern tíma linna, og eg hefi þá VOIl, að þíngmenn muni gjöra
sitt til þess, og ei hræðast útboðsgrfluna leingur, sem kölluð hefir
verið, þar sem það þó nú Illi! vera orðið þeim ljóst, hver tilgángur-
inn að eins er; þvi þó eg alls ekki á nokkurn hátt vilji gjöra lítið
úr mikilvægni landbúnaðarins her hj.í oss, þar sem eg einnig álít
hann einhvern hinn mesta máttarstólpa þessa lands, þá verð eg þó
að segja, ab eg álít sjéanitvegtnn eingu minna verðan, og það held
eg allir viðurkenni, að nauðsyn se, að bæta hann á Í~landi. En að
vilja tilgánginn og ekki rneðalíð, þao þykir mel' æfinlega nokkuð
undarlegt; og einginn hefir enn sýnt mér betra meðal, en það, sem
nefndin hefir stringlð upp á, til þess að koma upp sjómönnum á Ís-
landi; en þínginu finnst mer ætli að fara eins og karlinum, ef það
alveg fellir uppastungur nefndarinnar, sem einn góður kunnfugl minn
lóagði frlÍ í skemmtlsögu, að hann kvaðst vera heímskastur allra manna,
en þó sj;! það r.íð, sem dygði, er menn komu ser ei saman um, hver
ryðja skyldi fjallveg einn, því það væri að eins það, að láta þá veg-
inn alveg ónHldan. En til þessa vona eg ei komi, heldur hvetji nú
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þfngíð stjórnina til nytsamra fyrirtækja, með því líka að bjóða sitt
fram; því það er einnig satt, að þegar stjórn gjörir lítið, þá dofnar
líka Iandslýðurinn til framkvæmda, eins og mí er komið hjá oss.
Að vísu er það satt, sem hinn h.íuvlrt! þíngmabur úr Norður-Múla-
sýslu sagði, að bænarskrárnar tölubu að eins um varnir móti yfir-
gángi útlendra fiskimanna; en eg held þó nefndin hafi haft fulla á-
stæðu til þess, að fara eins langt fram í málið, og htin nú hefir far-
Ið, því eg drap þegar Í inngangsumræbunnl á, að eg héldi ei, að
menn með lögum mundi geta bægt hinum útlendu fiskimönnum frá
landinu, og að bezta ráðið þVÍ ætíð mundi verða, að reyna sjalflr að
komast í það lag, að víð gætum farið að keppast við hina ritlendu
menn. Og verð eg því einnig að vera á því, sem einn af með-
nefndarmönnum mínum, hinn h.íttvirtl þingmaður 11r Austur-Skapta-
fellssýslu sagði, að það hefði verið mjög óheppilegt, uð þínglð hefði
valið þá Í nefndina, sem það valdi, ef það ætlar rui alveg að ónýta
þá stefnu, sem það þó gaf oss tilefni til að fara. En eg hefi þó
enn nokkra von um, uð þetta muni ei alveg verða ofan á, heldur
muni þínglð hugsa sig um, áður en það gjörsamlega ónýtir allan
kjarna málsins, með þVÍ all fella bæði ritboðið og það, að skutumar
líka liggi her á vetrum.

Ásgeir Einarsson: Loksins kom þó aðaltilgángur nefndarálits-
ins hj.í hinum heíðraða framsögumanni, nefnilega, aú Íslendingar ætti
að æfa sig á sjó, og með því datt botninn úr sjómunnaskélauum.
Eg þarf ekki að tala um það, að eins og þíngtð ekki getur sann-
fært nefndina, eins muni þíngið ekki geta sannfærst af henni. Hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi skýrði með fám orðum stefnu þessa máls,
og mun eg gefa atkvæði mín í líka stefnu. það eru margir að tala
um útbobsgrílu, en eg vil þlí spyrja: til hvers er þ,i haft útboðs-
nafnið ef það Ii ekkert llð þýða, þegar það hræðir menn svo mikið?
Áður neitaði þíngíð útboðinu algjörlega, þegar þó hin mestu rétt-
indi vorn boðin á móti, en mí er ekkert boðið fyrir það, og þó eig-
um 'við mí að biðja um það sjálfir. Þa'ð el' sagt, að víð getum haft
herskipin til fiskiveiða ; en eg veit ei til, a'ð fisklvelðar se tíðkað ar
á herskipum, og er eg hræddur um, að þetta se eintómir loptkastalar;
en rnrí ske hinn heiðraði framsögumaður geti skýrt þetta greini-
legar fyrir mer, þVÍ honum mun það víst kunnugra. þa'ð er stúnglð
upp á þVÍ, að skipin skuli liggja ber á vetrum, En hvað ætli stjórn-
in gjöri nú betur framvegis, en hún gjörði í "or? þá sendi hún
hingað herskip, í þeim tilgángi, að "arna óskunda útlendra fiski-
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manna, og hvar eru þau nú? Eru þau notuð til angnmnlðslns ?
Ef skipin liggja her á vetrum, þ/l geta þó skipverjar ekki bæði ver-
i~ í sjórnannaskélannm og "út U1I1 land", eins og (rarnsögumaður
sagðí aðan, og hver á a~ gjalda þeim kaupi e ? þó þeir komi heim
á vetrum, hafa þeir líti~ a\) gjöra, en hafa "erill á sjó allt sumarið,
um gagnstímann ; en ef stjórnin elur þá líka á vetrum, ætli hún
vilji þá ekki hafa eitthvað fyrir kostnað sinu? Hinn heiðraði þíng-
maður frá Rángárvallasýslu heit skipin yrbl of sein híngað, ef þau
væri í Danmörku á vetrum, en þó eru kaupmenn a\) senda skip
nm hávetur híngað til Ísland~, svo ef skúturnar passa sig vel,
gæti þær veríð komnar nógu snemma optast, Póstskiplð er líka
á ferð milli landa lÍ vetrum. Eg vil ekki hlaupa að þVÍ, að biðja
um það, sem ekki hefir verið bebíð um á'ður, og aldrei hefir
heyrzt að væri þjóðarvíljí. Á þjóðfundinum var talað um, að

útlendar þjóðir mætti þurrka her fisk sinn <i landi, en því var eg
þá strax á rnéti, og það er þó annað ao bjóða fram, eða leyfa;
þegar beðið er, getur maður lÍtt von lÍ einhverju i staðinn, en bjöði
maður hlutinn, er ekki altíð hlaupið til, a~ bjóða kvöð á móti,
og þessi ástæða hj nlpaðí mer víð einn nefndarmann á þjóOfundinum
mdtí fiskiverkunarm.ílínu, og mí sjrí menn, hvort margir mundi bjóða
þetta. Við ættum þó a~ frí eitthvað í staðinn fyrir útboðið, því það

stendur í sambandi hvað "io annað. Konúngsfulltn1i gat þess, að
flskllægi væri ei ,ílitio nema 1 mílu fr:i landi, SyO herskipin gæti lít-
io gjört í þeirri grein, en þau gæti gagna~ landinu samt. NlÍ eru
komnar bænarskrurnar líka um ao verja ágángi útlendra fiskimanna
her á landi, og þá væri vel til fallið, ao ein skrita væri fyrir hverj-
um fjórðúngi landsins, því þá kynni útlendu fiskararnir að verða
hræddir við, at gánga á land, þegar þeir vissu af skútunum í nánd-
inni, og veit eg dæmi til þessa j það var von, þó 1 af nefndarmönn-
um vildi rúoa til heræfínga, einkum ef það væri í þeim tilg:ingi, sem
drepið er lÍ í Fðlagsrltnuum "ao eingíun þjtÍo Hái réttl sínnm, nema
með vopnum", en eg er á því, að við sðum enn þ,í ekki færir um,
at stofna hermannaskóla ; okkur mun vanta efni til þess. Vi~yíl{j-
andi éjafnaðartollinum, þá sagði hinn hrittvirti 6. konúngkjiirni þíng-
maður, ao okkur væri ekki vant "ið Spánverja, þá er eg ekki á
sama máli, þVÍ þegar tollurinn er þar meiri, en sjálfur fiskurinn
kostar, þá held eg væri allvel at fá hann af tekinn, og eg skil
ekki tölul. 2. öðruvísí, en það eigi a~ ná yfir allar þjóðlr, og því

vil eg fallast á hann. það er skrítið að ætlast til þess, að Frakkar
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einir gefi upp ójarna~artol\inn, en "i~ viljum þó um leið bægja þeim
frá landinu, það væri eins og a~ leggja Frakka í einelti; eg get ekki
se~ annað, en þa~ væri eins gott, a'Ofii ójafna'Oartollinn af tekinn á
Spáni, og mikib betra en ri Frakklandi. það var áðan sagt, að
þiljuskipin færist her við land, helst af vanlmnnáttu stýrimannanna,
en það ern mörg dæmi á móti því; eg "ii nefna j rirnskiplb mikla á
Einglandi um ári~. Íslendíngar geta víst lært her þá menntun, sem
dugar til fisklveiða núna fyrst. Hvað hvalaveiðarnar snertir, þii er
nú strax kominn undlrbiiníngur til þess á Norðurlandi, og værl gott
að sj ,í, hvernig það heppnast, á~ur en farið er að fii herskip til
þess, enda kynni það að glepja aðalætlunarverk varnarskipanna. Hin-
um hefðraða frarnsögurnanni hefir víst orðíð mismæli áðan, þegar

hann neitaði, a~ landbrinaðurinn væri undirstaða allra framfara, því
það er þó af öllum viðurkennt, að búnaðurinn se undirrót allrar vel-
megunar landsins. Ef þetta gæti ei gilt her á Íslandi, þá yrði úr
því ekkert annað en veiðistaða. Eg ætla svo eldri að fara fleiri orðum
um þetta, því atkvæðagreiðsluna mína má rtiða af þVÍ, er eg hefi sagt.

Fmrnsögurnaðut': Hinn háttvirti þfngrnaður úr Strundasýsln
sagði, að ekkert kæmi á mötl, þó Íslendíngar nú vildi leggja sig
undir þa~ útboð, sem upp ií hefir verið stúllgi~. En eg verð þá a~
spyrja hann, hvort það se ekki neitt, að víð fáum 4 smaskíp, sem að
eins eigi ao brúka í Íslands þarfir? hí það tel eg ekki mikil útlát,
þó þau einstöku sinnum kynni líka að verða brúkuð annarstaðar

t. a. Ill. í Danmörk, ef konúngi vorum lægi mikið lí, og því held eg
varla nokkur Íslendinga vildi teljast undan á þenna hátt, ef allt
væri annars, eins og við vildum, Hinn háttvirti þingmaður var og
ao taka það upp aptur, sem margir hafa áður sagt, að hann bland-
aði skútum þeim, er ,'er tölum um, saman vi~ regluleg herskip; en
eg verð þá að ítreka það aptur, að þetta er misskilníngur, því þess-
ar skútur eiga hvorki að vera fullkomin herskip, né heldur vera al-
veg vopnalaus, sem fiskiskútur eða kaupskip, þó þær jafnvel eigi
að vera meir lÍ sífelldum siglíngum, heldur en slík skip, og því Hh
miklu hæfari til þess, ao læra á þeim alla sjómennsku, heldur en
regluleg herskip. Sama er og að segja um mlsskílníng hans lÍ þVÍ,
hverjir læra eigi slglíngafræðl hjá foríngjanum á vetrurn ; því það
hefir áður verið tekið fram, að það eru eingan veginn allir hásetarn-
ir, heldur að eins hverjir sem vilja, og þá eins aðrir úti í frá, en
skúturnar eiga að eins að vera til þess, að æfa duglega sjölíða á.
(Forseti greip fram í). Eg held þó, að hinum hattvirti forseta hefðl
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verið nær, a~ taka fram Í meðan þmgmaðurlnn úr Strandasýslu nr
a~ tala, þVÍ eg hefi mí að eins svarað honum; og vona eg hinn hátt-
virti forseti minnist þess, a~ eg sat leingi og beið þess, að menn
töluðu, sem ætluðu, svo eg gæti svarað öllum Í einn, en þá stó~ þó
þessi þingmaður síðan upp, og skil eg ei, að eg hafi ei hinn sama
rett til að halda uppi svörum fyrir máli mínu, sem abrlr framsögu-
menn. A~ öbru leyti skal eg nú ei leingja umræðurnar meir, og að
eins svara því, sem eg er neyddur til, þar sem einum af meðnefndar-
mönnum mínum hafa verið gjörðar þær gjörsakir, að hann hafi viljað fá
útlenda hermenn her inn í landið, til þess ao berja á landsmönnum;
því eg veit fyrir víst, að meiníng hans hefir aldrei verið önnur en
sú, ao það væri nauðsyn, ao Íslendingar færi sjálfir að venja sig
nokkuð víð heræfíngar, svo þeir gæti þó ao minnsta kosti varið

hendur sínar. Hefi eg heldur aldrei heyrt nokkurn mann ámæla
Magnúsi gamla .Iónssynl í Bæ Ii Rauðasandi fyrir það, að hann í
sama tilgánginum dæmdi "vopnadóm ((; og það veit eg, að margir
merkismenn vorir hafa haft hina sömu skoðun, og þá allt eins þjóð-
sk.íldlð milda, sem sárnaði svo mjög, hvernig honum fyndist Íslend-
ingar vera orðnir, síðan þeir af lögbu vopnaburð með öllu, að hann
kvað Í Aldarhætti:

"I1ræoslan þ.i kvelur,
ef kokkslmífa grðlur
þeim koma til handa".

Eg segi mí reyndar ekki þetta, en þegar eg hugsa til þess, þ,í
finnst mer þó það verða skiljanlegra, sem hinn háttvirti þíngmnður
úr Strandarsýslu sagðl, að mönnum jafnvel stæði stuggur af ritboðs-
nafninu, því þá má þó sannlega segja, ao oss hafi farið ó~um fram,
ef Íslendingar nri óttast nafnið tómt, og það eins, þó þeir sjálfir
að eins eigi vald á því, en um daga sera Hallgríms Pétursonar,
þó ekki minna en vopnin sjálf. En vill slíkar ástæður ætla eg
mer ei að vera að berjast, og að eins geta þess; en viðvíkjandi því,
sem hinn hátt virti þíngmaður sagði, er nú situr í sæti konúngsfulltrúa)
skal eg geta þess, a'ð eg get ei annað skilið, en ao þab se á einhverjum
mlsskilníngl byggt; því þingmenn heyrðu þú seinast, ao hann kvaðst
heldur mundi verða uppasningum nefndarinnar meðmæltur við stjórn-
ina, heldur hitt, og í þeirri von, að hann einnig muni verða þab, þegar
til kemur, lýsi eg því nú að endingu yfir, að nefndin ætlar ser, ef
ver komum ei málinu fram her á þíngi, ab nota ser af retti þeim,
sem veittur er í 61. gr. alþínglstllskípunarinnar, og sjá svo um, a~
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mismunandi álit vort verðl einnig borið upp fyrir komingi vorum.
Konúngsfulltrúi: Hinn heiðraði framsiigumaður hefir mis-

skilið orð mín, ef hanu ætlar, að eg hafi viljað leggja ;i móti þessu
máli. Eg hefi þvert fí móti Lítið þ,i von í ljósi, að stjórnin mundi
gefa því allan þann gaum, sem hún gæti, og eg er sannfærður um
að hinn hlíttvirti konúngsfulltrúi ljær málinu sín g60u meðmæli.

það er sjálfsagt, ~ð eg auk 1. og 2. upprístúnguatriðls mælti
helzt fram með breytrngaratkvæblnu undir 4. og 9. tölulíð a atkvæða-
skránni, en það er ekli i að leggja á móti málinu yfir höfuð,

Petur Petursson: Eg var einn af þeim, sem var á móti útboð-
inu 1857, af því það var til hersins Í Danmörku, og er eg alveg hissa
á, að menn skuli blanda því saman ,'ið þetta útboð, og eg held það
se af þeirri astæbu, sem hinn heiðraði þingmaður frá Strandasýslu

gat um, að nefndin hefir brúkað orðið "útboð"; eg hefði líka má ske
varast, að hafa það, ef eg hefði samið nefndarálitlð, en heldur haft
framboð eða umboð eða eitthvað annað en útboð, því þetta boð er
fyrir okkur sjálfa, til að verja land okkar, að svo miklu leyti, sem
krfngumstæðurnar leyfa. Ef stjórnin leggur til þau 4 skip, þá er
það til að verja oss fyrir ágángi, og af þessum skipum ættum við
að geta lært eitthvað, og það er til þessa, sem ver viljum leggja
menn; en fari nú svo sem þíngmaður Strandasýslu spáir, að atkvæð-
in falli á móti nefndinni, af því konúngsfulltrúi hafi sýnt þá rðttu
stefnu, sem taka ætti í máli þessu, þ,í er það mikið "löjalt", að vilja
laga sig SYO eptir lwnúngsfulltrúa, en eað vlll þó bera opt út af
því, bæði fyrir mer og öðrum; en ef þíngið fellir uppástringn nefnd-
arinnar, þá se eg heldur ekki til neins, að fallast á breytíngarat-
kvæði tölul. 9.; þVÍ það sýndi, að við hefðum einga hugmynd um,

hvernig þessum skipnm væri háttað, og það væri óvirðing fyrir okk-
ur, að hafa ekki ljósa hugmynd um það. það er eins og hinn hatt-
virti 6. komingkjörnl þíngmaöur sagði, ómögulegt, að senda skipin
híngað, með helmíng af farmönnum, og eiga undir kasti, hvort her
bættist nokkrir við eða einginn. Konúngs(ulltrtlitók það fram,
að það væri ekki varlegt, að biðja um, að skipin lægi her sumar og
vetur, og studdi þannig ræður þíngmanna; en eg get ei seð, að nóg
gagn verði að þeim, ef þau eiga ei að fara frá Kaupmannahöfn, fyr
en á vorin. Ef mönnum getur ekki skilizt þetta, þá ætti þeir þó
að muna eptir því, að þó kaupmönnum liggi lífið á, að koma híng-
að vörum sínum sem fyrst, þá hafa þó kaupskip in ekki komizt,
fyr en seint á vorin. það er dæmi til, at lausakaupmaður Gram
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kom her einu sinni fyrstur, og það var 18. maí. Ef þíngmenn ekki
vilja skilja þessar ástæl'lur, þrí er heldur ekki til neins að koma með
fleiri, og ætla eg því a'b bíða, þangað til atkvæðagreiðslan fer fram.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg verð mí reyndar að
vera samdóum nm, a'b orbíb J)lítboe" er óheppilega valið hjá nefnd-
inni, en eg held samt, a'b þíngmenn mundi varla hafa flaskað á því,
þó nefndin hefði kallað það "heimboð(', því sami er hluturinn, þó
nafninu se breytt, og það mundi þíngmenn hafa se'b; eg held þess
vegna, a'b orð þetta gjöri í raun og veru hvorki Ir.i ne til. Hinn
háttvirti 3. konúngkjörni þíngmaðnr métmæltí með kraptí 9. tölulið,
og sagbi, HO það lýstl Irivizku a'b fallast ;í þaö ; eg er nú samt svo
fuvíe, að eg verð a'b vera því meðuueltur, þ\'Í eg se einga ástæðu á
móti því. Hann sag()j, a'b skipin gæti ekki tekið á móti fleiri mönn-

um en á þeim væri, en þau gæti víst verið fullvel mönnuö, þó
þau gætl tekið :í móti 4 -- 5 mönnum e\')a nokkrum fleiri; og finnst
mer ekkert óf1Í'b, þó boðað væri mönnum fyrst, að þeir mætti koma
á skip þessi, og gæti feingi'b þar sklpnim, þá væri, aö mer virðist,
þessu komið í gott horf, því víljugan er hvern bezt að kaupa. þao
verður heldur ekki vinsælt, a'b taka menn með hlutkesti, eða eins og
með nauðúng til þess, sem gagn á a'b verða að, því það gjörir menn
ófúsari; það er heldur ekki víst, að m.illö se bættara með því, þó
nefndarmenn noti ser tilskipunina með a\') bera fram til stjórnarinn-
ar atkvæði sitt ser í lagi; mer þykir sjálfsagt, a'b ~tjórnin muni taka
því eins vel, þó nialinu se ekki frumfylgt upp :í. þenna máta. Af
þeim ástæðum, sem enn eru fram komnar, finn eg ei orsök til, ab
breyta áliti mínu á málinu.

Framsögwnaður: Eg vona a'b hinn h.ittvirtl forseti muni ei
meina mer, fremur en öðrum framsögumönnum, ab verja mál mitt
og svara. hinum háttvirta þingmanni Ísfirbínga. Verð eg þá a'b segja
það, að eg furðaði mig mikillega lí, að heyra þann mann tala eins
og hann talaðl, og Hra nú einnig a\') fylla flokk þeirra manna, sem
segja, og þVÍ miður eru of margir, ab ver Íslendíngar eigum ei að
leggja nokkuð fram sjálfir, til þess að koma landinu upp; því það
stendur enn öraskað, að það útboð, sem nefndin hefir sttíngi'b upp
á, er að eins í þ.ígur Íslendinga sj.ílfra, og skal eg þ;i geta þess,
fyrst menn á annað borð eru jafnvel farnir að tala um merkingu
orðsins, að "útboo« merkir eingan veginn herboð út úr landi, held-
ur er að eins hlð sama, sem menn nú kalla "Conscription(', og þýðir
í þVÍ tilfelli, sem hér um ræðir að eins, a'b Islendingar skuli sjálfir
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leggja til menn á svo gott sem sín eigin skip. Eg se reyndar vel,
að breytíngaratkvæbi þingmannsins fyrir Reykjavík er gjört í bezta
tílg.lngl, en eg efast mjög um, a'ð það nægi til þess, að fá Íslend-
inga á skúturnar, og það var einmitt af því ver efu'ðumst um þetta,
að nefndin stakk upp á útboðlnu ; við Íslendíngar elguni nú, eins
og yi'ð allir vitum, eingin rá'ð á allsherjarfé voru, og getum þYÍ ei
lagt nokkuð til af því, hvað sem um ræbír, en hitt getum yið þó
gjört að leggja það til, sem víð eigum ),;í'ð lí, en það erum við sj.ilflr.
eða mennirnir á skipin, og bíð eg þíngmenn þYÍ enn að hugsa
sig um, áður en þeir kasta ritboðinu með öllu.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg "ii leyfa mér að spyrja:
er það meiníng framsögu manns og nefndarinnar, þar hann segist
víljn, að Íslendíngar gjöri eitthvað sjálfir, að þeir bjriðl fram þenna
kostnað, nefnilega, mau uskatt og Iðskatt, sem þessi fjögur skip
og fólki'ð á þau útheimti, þVÍ nefndaralitið ber það ekki ljóslega
með ser, en framsögumaðw' má enn svara ? Kann það al) þýða nokk-
uð, að þetta spurstnál se skýrt fyrir mönnum, áður þeir gefa atkvæði.

Framsáqumaður : Eg skal svara þessu á þá leið, að meiníng
nefndarinnar sjálfsagt var, a~ skritunurn yrM haldið úti á kostnað
rfkíssjébeíns, á meðan Ijarhngur Íslands enn er óaðskilinn frá fjárhag
Danmerkur. Hitt er annað, a'ð rett mundi vera, að Ísland einkum
kostabí skúturnar með öllu, eptir að skiptíng væri komin á um
fjárhaginn.

Ólafur Jónsson: þa'ð hafa her helzt orðið umræður um 2
atriði í þessu máli, sumsé, hvort skipin skuli vera her á vetrum, og
hvort ritboð skuli hafa. Eg efa nú ekki, að bænarskrá verði send
konúngi um a~ fá skipin ti sumrum, en eg fyrir mitt leyti er ekki á
Þ"f, að hafa þau her á vetrum j þau tvö atriði er eg minntist á,
eru svo náskyld, eður réttara sagt, hringa svo hvort af öðru, að
mer sýnist þau verða að standa og falla hvort með öðru j það má
nærri geta, hvort stjórnin fari að leggja í þann kostnað, að láta
skipin liggja her allan veturinn með öllum þeim mönnum, sem
:í þeim yrði j eg held því, a'ð menn geti því að eins beðið um,
og vant eptir að skipin liggi her á vetrum, að menn fallist 1Í út-
boðið. En af öllu því, sem hinn heiðraði fra.msögumaður hefir nú
sagt, er eg ekki kominn enn á þ:i meiníngu að vert sé, að ver bjóð-
um fólk fram. Þa~ er eingu tapað, þó ver nú ekki förum þessu
fram, þYÍ ef stjórnin sendir skipin, og lætur þau vera her að sumr-
inu, þá er seinna tími til að biðja um hitt, ef mönnum þykir það
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tiltækilegt, eptir ao hafa heyrt þjéðarvíljann um það ; en ef ver gjörð-
um þao nú, væri það ekki aptur tekið, og þætti mer ekki ólíklegt,
ao ver með því gjörðum þjóðinní mjög óþarft verk.

Forseti, par eo ekki taka fleiri til máls, álít eg ályktarum-
ræðu þessa máls lo kið ; en áonr geingíb er til atkvæða, vil eg eptir
áskorun hins helöraða framsögumanns skýra frá, hvernig eg skil
61. gr. Í alþlnglstilskipuniunl, um hvenær minni hlutinn megi bera
atkvæði sitt undir koming. 1H~r skilst þar vera ráúgjöro 2 til-
felli. Annað CI' það, þegar konúnqur hefir lagt eitthvert mál fyrir
þínglð, og þfngið hefir fellt það, og þó jafnmörg atkvæði með og
móti, þá llJ,í og á minni hlutinn að senda serstaklegt álitsskjal sitt.
Hitt tilfellið er eptir tilskipuninní, "þegar meiri atkvæðaíjöldí ræður"

o. s. frv., þií se þeim, er í minni hluta voru, heimilt, að beiðast
þess, ao þeirra fr.ibrugðna meining ásamt ástæðum þeim, sem henni
eru til styrktar, ,,(ram(ærist í því álitss1cjaliÚ

, er geingur fr.i þfnginu
til kenrings. Þetta skilst mer þá svo, uð þegar svona stendur á,
eða þegar atkvæba íjdldi ræður úrslitum í þjdðrn.ílum, þá verði minni
hlutinn ao láta ser lynda, að taka fram sitt f'níbrugbna rilit í sama
álitsskjalinu, en ekki sérstaklega, og verður þá í þessu mali, sem
er þjóðmál, oddviti minna hlutans, ao koma ser saman Ilm það víð
þann, sem semur .ilitsskjalið í malinu af hendi þingsins, ao koma
hinum frúbrugðnu astæðum minna hlutans inn í bænarskrana.

Framsögumaður : Eg skal ao eins leyfa mér að þakka hinum
háttvirta forseta fyrir þær upplýsíngar, sem hann nú gaf, og er full-

komlega anægður með, ao ágreiníllgsiílit vort komi að eins fram
í hinu sama álitsskjali sem hitt. Bið eg þá og um leið, að lofa mer
ao bæta því víð, sem mer áðan liíN~t eptir, að þakka hinum hátt-
virta þíngmanni, er mí Bitur í sæti lwnúngs(ulltrúa, fyrir það, sem
hann sfðar sagði, að það hvorki hcfðj verið meiníng sín, ,10 mæla
móti mrilinu í sjálfu ser, né heldur mundi 1conúngs(ulltrúi gjöra
það "ið stjórnina, þVÍ sú ástæða þarf þ;í ei að minnsta kosti að
knýja nokkurn til þess, 30 gefa atkvæði sitt móti uppástúngum

nefndarinnar.
Forseti: Eg vil því næst biðja hina heiðruðu þíngmenn að

gánga til atkvæða, sanikvæmt atkvæðaskrannl.
Var sföan g eingið til atkvæða, og Wlu atkvæðin þannig, ab

Tölul. 1. Ne(ndin (1. uppastúnguatrlbi), var samþykktur með 22 at-
kvæðum,
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Tölul. 2. Breytíngaratkvæðí Vilhjálms Finsens, samþykkt með 21 at-
kvæði,

3. Nefndin (2. uppasninguatríbl) var álitio fallíð vio það, að
tölul. 2. var samþykktur.

4. Breytíngaratkvæðt Arnljóts Ólafssonar, og II. Kr. Frið-
rikssonar, samþykkt með 15 atkvæðum móti 8.

5. Breytíngaratkvæðl Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn,
samþykkt með 17 atkvæðum móti 1.

6. Nefndin (3. uppastúnguatrlðl, crðað samkvæmt tölul. 5.):
"Ao konúngur vilji skipa svo fyrir, að eitt herskip og ein
smtiskrita eða 4 smaskútur" o. s. frv., ao undan felldum
orðunum: "bæM sumar og "etur", samþykkt með 18 at-
kvæðum,

7. Vlðaukatkvæbí Arnliðt« Ólafssonar, samþykkt með 15 at-
kvæðum,

8. VioaukaathæOi Benedikts Þórðarsonar, fellt IllCO 10 at-
kvæðum móti 9.

9. Breytíngaratkvæðí H. K,·. Friðrikssonar, stað 4. og 5.
uppástringu nefndarinnar, samþykkt með 15 atkvæðum
móti 2.
Þannig voru þá tölu\. 10. og 11., eður 4. og 5. uppá-
sninguatrlðl nefndarinnar fallin.

- - 12. Varaatkvæði Páls Sigurðssonar var þá tekið aptur,
Síðan voru greidd atkvæði fyrir því, samkvæmt tölul. 13., hvort

rita skyldi komíngi bænarská (samkvæmt þessari atkvæðagrelðsln),
samþykkt með 16 atkvæðum.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá til alyktarnmræðu
og atkvæðagreiðslu rnalíð um endurgjald varðkostnaðarins í Skapta-
fellssýslu. En áður en eg afhendi málið til Iramsögu á fundi, skal eg
leyfa mer að tala fáein orð út af varauppástúngunni tölul. 5. á atkvæða-
skránni, er eg vona, ao allir þíngmenn hafi fyrir ser prentaða, þessi
varauppasnínga fer fram á, "að málinu verði vísað til hlutaðeiganda
stjórnarráðs, dómsmálastjórnarinnm''', það er að skilja í gegnum
forseta. þao er fario al'J tíðkast, að koma þesslelðís varauppasningum
inn á atkvæðaskrarnar, og mer finnst, að hið hattvirta þíng se einnig
Iarið að gefa þeim helzt til of mikla þýðíngu; þVÍ 3 málum eða þó 4 er
þegar vísað fr11 þínginu, fyrir milligaungu forsetans, til hlutaðelgandl
yfirvalda, tvö þeirra eptir Iögsklpaðar umræður] og hinn háttvirti
'honúngsfulltrúi fylgdi því fram við undlrbriníngsumræðn þessa máls,
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a~ ,,'þíngið{( mætti "ísa þessletðls málum, í gegnum forseta sinn,
til hlutaðelgandi stj órn arr.íðs, eða nú ráðherrans, er gegnir Íslands
málum. Eg álít nú mjög vafasamt, a~ þetta se rett, eða þó held-
ur vafalaust, a~ það er miður rett. 49. gr. í alþ, tilsk., sbr. við
77. gr. skipar nú a~ vísu yfir höfu~ a~ tala alþíngis forsetanum,
a~ vísa bónarbréfum og umkvörtunum einstakra manna eða sjálf-
um beiðendunum eða kærendunum til hlutabeígandí yfirvalda e~a
stjérnarrdða ; þar af leiðir, að þegar [orseta er augljóst, a~ málið er
svo elnstaklegs eða nmboðslegs eðlis, a~ það getur með eingu móti
átt undir þínglð, 1. d. bænarbréf eða umkvörtun frá einstökum manni
og um einstaklegt málefni, þá á [orseti að gjöm þa~ að sjá\fsdiÍ~-
um, að vísa málum frá þínglnn, án þess það se tekíð á dagskrána,
eða láti~ koma til ínngéngsumræðu. En se málefninu svo varlð, uð
forseti hlj6ti a~ vera í nokkrum vafa um þetta, t. d., þegar ræða er
um almenna unikvörtun yfir þeim efnum, er geta haft mikilvægar
og lángvinnar afleibíngnr fyrir heil byggðarlög, en hefir þó orðið fyrir
afsvarl hjá hlataðelgandl yfirvöldum, eða einga áheyrn hj.i þeim
feingíð, þ,l virðist óhultara og réttara, a~ forseti taki malib á dag-
skr/ina, og láti þal'! koma til ínngangsumræðu ; en finni alþínglð, að
málefnlð se of einstaklege eða umboðslegs eðlis, þ;í ii þíngíð ekki
al'! skipta ser af því, "heldur "Ísa því" þegar í inng.ingsumræðunnl,
"til hlutaðelgandl stjórnarrriðs" e~a yfirvalds, samkvæmt 77. gr. En
gjöri þfngíð ekki þetta, heldur setji nefnd í rmílíð, og takl það síðan
til tveggja lögsklpaðra umræða, þá se eg ekki, ab alþínglstilsklpunin
heimili, að vísa málinu úr því til stjörnamíbs eða yfirvalda, heldur
verbl, þegar málinu er svo lángt knmið, annaðhvort að fella það
með ntkvæðagreiðslnnní, eða, ef sú verður ekki niðurstaðan, a~ rita
bænarskrá um málið til kouúngs ; og fyrir því hefir líka nlþíng feingið
fullkomna lagaheimild í 77. gr., "ef IIIeiri hluta atkvæðagreiðanda
viroist málinu svo IJ<Ítta~vera", Eg get því ekki se~, a~ það liggi í
§ 77, a~ hún heimili, ao vísa máli til stjórnamlosins gegnum forseta,
þ6 al'! konúngsfulltrúa sýndist annað ; þetta vildi eg hafa líttalað
hreint og beint, a~ eg verði ao álíta þessa aðf'erð rán ga. Ef þíngíb
nú samt sem ;Í~ur skyldi aðhyllast þessa aðferð, þá má eg að vísu
ekki skorast undan, a~ taka það a~ mer, en mig uggir samt, a~
þíngíð megi búast víð álasi, ef það tæki svo í mrilið, og hefði við
þá aðferð, sem hvergi er heimiluð í löggjöfinni. Þa~ hefir á~ur
komið her líkt mál fyrir þíngio, nefnilega, um bristað sýslumannsins
í Skaptafcllssýslu; í Því máli nr einnl~ l&~ ræða um umkvörtun
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sýt!lubúa yfir því, ab þeir hefði leitað árángurslaust rettíngar eða
ásjár hjá amtmanni sínum; en þegar þar filkkst ekki áheyrn, þll var
farlð til alþíngis, og þfngið komst ab þeirri niðurstöðu, að rita bæn-
arskrá til konúngs um það efni; a~ vísu var bent til þess um það
malf hinni konúnglegu auglýsingu til alþíngis 1857, a~ sú aðferð
þíngsins hefðl verið miður rett, en fyrir þvi voru ekki til færðar
neinar frekari ástæður, og ágætur rithöfundur hefir síðar sýnt með
ljósum rökum, a~ aðferð þíngsins í því máli hafi verið rett.

A'ð svo mæltu skal eg leyfa mer a'ð geta þess, a~ framsögumað-
ur í málinu er hinn helðraðí þíngmaður Rángvellínga.

Máli~ afhent framsögumanni.
At k v æ ð a s k r é

í málinu, um endurgjald varðkostnaðarins í Vestu1'-Skaptafellssýslu.
1. Nefndin, 1. uppásttinguatriðí :

a, Ab hans hátign konúnginum þóknaðist ab fyrir skipa, að hinn
umræddi kostnaður fyrir Skaptafellssýslu 457 rd. 64 sk., og
Rángárvallasýslu 239 rd. 88 sk., samtals '697 rd. 56 sk., yrði
sem fyrst endurgoldinn hlutaðeigendum.

b, Vlðaukaatkvæðí Páls Sigurðssonar:
A~ Austur-Landeyjamenn fái sömulelðís varðkostnað fram með
Affallinu borgaban,
oc, annaðhvort eptir sanngjörnum reikningi
~, eða með 100 rd.

e, Breytíngaratkvæði Indriða Gíslasonar:
Ab í stað niðurlagsorðanna í 1. uppástúngu nefndarinnar: "úr
jaínaðarsjéði suðuramtstns", verðí sett:
a, "Af þeim 30,000 ríkisdala, sem ætlaðir eru til að út

rýma fjárkláðanum(t; eða
~, "Af þeim 4000 rd., sem ætlaðir eru til óvissra útgjalda á

Íslandi((.
d, Nefndin (nlðurl, 1. uppasténgnatriðls):

úr jafnaðarsjébl suðuramtsíns.
2. Sama (2. niðurlagsatríði):

Ef efnahagur sjöðsins er Ii svo völturn fæti, ab þetta gæti eigi
orðið borgað allt í einu, þá a~ það feingist borgað ao fullu að
þremur árum her frá.

3. VibaukaatkvæM Ólafs J6nssonar:
En fáist þetta ekki (þ. e. greitt samkvæmt tölul. 1. d, eða tölul.
2.), þá ao jafna'ðarsj6'ður suðuramtsíns fái aptur eadurgoldíð þa~
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fe, sem varið hefir verið úr honum til að halda verði, og til
kláðalæknínga í suðuramtinu, og að þeir, sem kostað hafa þá
á'bur áminnztu verðl í Skaptafells- og Rang.írvallasýslu, þurfi

ekki a'b taka nokkra hlutdeild í þeirri endurborgun.
4. Hvort rita skuli bænarskrá til konúngs (samkvæmt þessari at-

kvæðagreiðslu).
5. Varaatkvæði Arnljóts Ólafssonar (við tölul. 4.):

Að málinu se vísað til hlutaðelganda stjórnamíðs, þ. e. dóms-
málastjórnarinnar.
Arnljótur Ólafsson: Vm varaatkvæði mitt undir tölul. 5., þ,i

vildi eg fyrst leyfa mer að tala fáein orð um meðferð malsíns. Eg
er nú með öllu samdóma því, er hinn hattvirti forseti sagði Hinn
tvöfaldi skilningur á § 77, hvort vísa eigi bónarbréfum til stjórnar-

ráðsins eða einstökum mönnum, liggur í orðinu "þeim", sem má
skilja á tvo vegu; þVÍ það getur miðazt við "bónarbrM og umkvart-
anir", og við "einstaka menn". Eg álít nú, að það mætti fara
svona að, fyrst rnalíb var tekið upp eptir síðari hluta § 77. það
kann að vera efanuíl, hvort réttara væri, all kalla þetta breytíngar-
atkvæði eða varaatkvæðí , en af því eg ætlaðl mer aldrei að verja

þetta varaatkvæbi, þá kallaði eg það svo; en nú vil eg leyfa mer að
taka það aptur, því eg er ekkert á móti því, að bænarskrá se rituð.

Framsögumaður (Páll Sigurðsson): Sá háttvlrti forseti tók nú
fram flest af því, er eg vildi hafa svarað hinum háttvirta konúngs-
fulltrúa núna um daginn, liðvíkjandi því formi, sem hann þ,i var
a'6 gylla fyrir þínginu, a'6 rett læri ao vísa málunum svo opt til
stj6rnarráðanna; en af því að eg ekki átti optar orbíð, þegar kon-
úngsfulltrúi svarabi mer, og gat þá eingu svarað , vil eg svara flÍ-
einum orðum. Hann sagbl, að alþfnglstilsklpunín legði fyrir, að "Ísa
málum til stjórnarráðanna; en í framhaldi þess, sem forseti sagbí her
:i m6ti, þá vil eg nú bæta því við, ab þ6 tilskipunin gjöri ráð fyrir
þessu, þá er aðgætandl, að þegar hún var Ílt gefin, var öðruvísi :i-
statt með stjdrnarástand Danmerkur en nú; þá var konúngur ein-
"aldur, eins í Danmörk og her, og r.iðgjafaþfng einasta þar, og
stjérnarrab komings stóð þá lÍ jöfnu stigi með ábyrgð stjórnar sinnar
til beggja landshluta, Danmerkur og Ítilands. Nri er stjórnarform Dan-
merkur orðið allt annað ; ráðherrarnir eiga nú að hafa ábyrgð gjörða
sinna fyrir rfkisþínginu, en her er enn korningur eínvaldur, og á að
setja okkur lög með ráði alþíngis. Stjórnarherrarnir hafa því einga
ábyrgð með oss nú, að lögmáli rðttu ; þeir mundi og sitja jafnt all
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"öldum, þó vi~ Íslendingar lýsum Þ'VÍ yfir, l\~ víð ekki bærum neitt
traust til stjórnara\'gj(ir~a þeirra, og því bi~ eg þingmenn gæta þess;
a~ vísa ekki opt rírslítum málefna sinna undir úrskurð þeirra manna,
sem ekki eiga að stjórna oss að lögum.

Hvað breytíngaratkvæbt þau, sem her hafa verið gjör~ "i'IJ
upp.istúngur nefndarinnar, áhrærir, þá vil eg fúslega j,íta, að þau
stefna öll að sama angnamlbí og nefndin, a'IJ menn þeir, sem kost-
uðu vörðinn, feingi hann borgaðan ; en samt hefir nefndin ekki getað
tekið þau.

Hvað vlðaukaatkvæð! mitt snertir, þá vildi eg eins bera fram
fyrir þíngi~ ástæ~ur Austur-Landeyínga, sem hafa haft mikinn kostn-
a~ fyrir, a~ verja hrepp sinn fyrir khiðafe Útlandeyjamanna, og það
hefir þeim tekizt til þessa, og eg hefi göba von um algjörlega fríun
þeirra fni sýkínní, væri því sýkta fe nábúa þeirra eytt á komandi
hausti; en þar þeir enn þurfa að verja sig, þli er á meðan ekkl se'IJ
fyrir endann lí þessum varðkostnaði. Hvað breytíngaratkvæðt þing-
manns Dalamanna 'Viðvíkur, að fá kostnað þenna borgaðan af þeim
30,000 rd., er stjórnin hefir lagt til a'IJ útrýma klaðanum , þ/i vil eg
segja fyrir mína hönd og annara hlutaðeiganda, að "i'IJ værum IÍ-

nægðír með, a'ð fá borgun af þeim, og værum línægNr, hvaðan sem
gott kæmi, og einkum, ef 'Við þá 'Værum fríir vi~ endurgjald þess
Líns, er teld~ var upp á jafnaðarsjóðinn, og líka er rá~gjört af stjórn-
inni, a~ þeir skuli brúkast til að lítrýma kláðanum ; en þegar sá
maður hefir neitað endurgjaldi þaðan, sem hafði æðstu rlí~ og um-
sjón yfir þessu fe, þá þótti nefndinni það næg ástæða, til að að-
hyllast ekki þetta breytíngaratkvæði, og sama er a'IJ segja um end-
urgjald af þeim 4000 rd., sem ætlaðir eru Íslandi til évissra út-
gjalda; hún "ill heldur gjöra það a~ varaatkvæði sínu, yrðl því "Í()

komið.
Breyttuguratkvæði þingmanns Hiínvetnínga gat nefndin heldur

ekki aðhyllzt, því þó þíngi'IJ felli:;t á það, a~ lán það, sem tekið
hefir verið upp lí jafnaðarsjéðinn, feingist honum endurgoldið, SYO all
Rángvellíngar og Skaptfellíngar ekki borguðu það, þá er eins varð-
kostnaður þessi éborgaður fy~ir því; það eru einasta sumir hreppar
í sýslunum, sem hafa tekíð þátt í kostnaðinum, og þeir þar til í ó-
líku innbyrðis hlutfalli, og kæmi þá sami öjöfnuður fram; því að
kláðasýslumar feingi þá lanlð allt a~ gjöf, en þessar sýslur mætti
sjálfar borga varðkostnaðinn, og held eg a~ sú. niðurjöfnun og inn-
heimta yrOi nokkuð t\'Í,;ýn og óviss, þegar cingi n lagaskipun væri
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fyrir þessu, og væri því nærri víst, ab menn þeir, er verðl þessa
hafa kostað, feingi lítib eh ekkert til endurgjalds. Eg ætla Svo
ekki ab fara her um fleiri orðum, fyr en ef mer gefst þar til ástæba
af ræðuni þíngmanna.

Stefán Eiríksson: Eg ætlabí ab leyfa mer ab tala fátt eitt um
breytíngaratkvæðíð undir staf1ib e; 30,000 rd. er mikíð í munni; en
varla mun verða ab búast víð, ab neitt fáist af þeim, því úr því
fjlírklábinn er upprættur me~ öllu, þá gjöri eg mí ráb fyrir, ab far-
in verði ab minnka dalatalan, en Skaptfellíngar látnir mæta afgángi:
svo mer sýnist þessi ávísun sama sem a~ vilja fella uppástúngur
nefndarinnar; en hvað þessa 4000 rd. snertir, þá finnst mer eigi á-
stæða til, ab fallast lí, ab varðkostnaðurinn se tekinn af þeim; því
ab þ6 nú svo væri, að af þeim feingist til þessa kostnaðar, þá
mundi endurgjaldið aptur verða lagt á jafuaðarsjéðlna, og það er
samkvæmt því, sem nefndin fer fram á; svo líka gæti maður hugsað,
ab fe þetta væri þegar ávísab, og ekki til neins, ab biðja um fe úr
þeirri átt. Hvað breytíngaratkvæðið undir tölulið 3. snertir, þá játa
eg, ab það er gób meiníng í því, og væri gott, ab nefndin abhylltíst
það til vara.

Ólafur Jónsson: Eg skal nú ekki tala lángt fyrir víðaukaat-
kvæði mínu í máli þessu. Þegar mál þetta var tekið inn á þíngi'ð,
mun það hafa vakað fyrir mönnum, a'ð einstökum mönnum væri 6-
réttur gjörður, þar sem sumum hafðl verið borgað úr jafnaðarsjéðí
suðurarntsins fyrir þau sömu, eða samslags verk, sem ö'ðrum var
neitað um borgun fyrir. þab víta nú allir, a'ð jafnaðarsjöðurinn er
sameiginleg eign allra amtsbúa, því allir amtsbúar, sem tíunda leggja
til hans eptir jafnri tiltdlu ; þegar nú borga'ð \:æri úr þessum sam-
eiginlega sjóN suðuramtsins fyrir verði annarstabar í amtlnu, sýnist
sanngjarnt, ab þessi her um ræddi varðkostnaður væri einnig borg-
aður úr sama sj6~i, hefði nú ekkert veríð borgað úr jafnaðarsjéðnum
fyrir verðl og khiðalækníngar í suðuramtínu, þá gæti menn ekki sagt,
að þessum mönnum væri drðttur gjörður, þó þeir þá ekki heldur
heíbí Ieíngíð borgaðan þann umrædda vörð ; sama er að segja, þ6 nokk-
uð hafi verið tekíð til láns úr jafnaðarsjóðnum, ef hann fær það end-
urborgað aptur, án þess þeir, sem kostuðu þann umrædda vdrð, þurfi ab
taka nokkurn þátt í því, og þetta var skoðun mín, þegar eg tók mer
víðaukaatkvæðið. Eg vildi ekki benda á nokkurn seriltakan sjób, því
mer fannst þess eingin þörf, og áleit bezt, ab láta það vera 6ákYar'ða'ð.

ArnlJ ótur Ólafsson: Eg vildi tala flítt eitt um breytíngarat-
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k\"æ~in undir staftib e. Eg hefi þab lÍ móti þeim atriðum bábum,
ab ekki eru líkindi til, a'tJneitt fábt af þessum 30,000 rd., og heldur
ekki af 4000 rd., sem ætlaðir eru til évissra útgjalda; en það er þó
eigi nema til ab ginna hlutaðeigendur, ab "Ísa lÍ það, sem ekki fæst,
Og væri því líkast, sem menn segði við beíðendur : ,,"ermi'ð yður og
mettlð", en gefa þeim þó ekkert; og þetta veit eg ab hinn háttvirti
uppasníngumaður vill heldur eingan veginn. Hvað vlöaukaatkvæðlb
undir tölulið 3. snertir, þ:í er auðvitað, a~ einginn jöfnuður næst á
þann hátt; einn fær styrk, þar sem annar fær hann ekki, þótt hvor-
ugur eigi annars a'ð taka þMt í endurborguninni, og þótt sjó'ðurinn
líM eingan halla, ef hann fær borgun annarstaðar frá. Eg set svo,
ab 2 menn bi'ðji um sveltarstyrk, annar fær hann, en hinn ekki; þetta
er eigi jafnrétti, þó að sveítarsjéðnrtnn fái styrkinn borgaðan af öðr-
um líti í frá. þetta atkvæbi hefir nú veríb kallað víðaukatkvæðl,
og finnst mer það rángnefni; það ætti að vera varaatkvæðí, þvf ab
þa'tJ er svo í raun réttri ; en það ínnlbindnr í ser víðaukauppastúngu,
og eg vildi þVÍ, a'tJ greinin værl klofin, og fyrri hlutinn látinn ná
til orðanna : "og a'ð þeir, sem kostað hafa".

Indriði Gíslason: þa'tJ var eingan veginn meining mín með
þessum breytingaratkvæðum mínum, ab vilja spilla fyrir þeim mönn-
um, sem beíbast endurgjaldsíns ; það var annars illa farið, ab þíng-
rnabur Ísfirðínga var her ekki inni, því "leiti'ð og munuð þer finna",
o. s. frv., og hefði hann nú greitt þenna litla kostnað, sem hann he~i
munað líti'tJ af svo miklu fe, þá skyldi eg taka breytíngaratkvæbin
aptur ; en á hinn bóginn sýni~t mer varla a'ð vænta þess, að stipt-
amtmaður greiði þetta gjald, þar sem hann veit, að eingin heimtíng
er á þ\"f, a~ krefjast þessa úr jafnaðarsjöðnum, sem nú a~ líkindum
er þar ab auki tæmdur; Því hann hefir án efa or~i'tJ ab neyðast til
þess, a'tJ grípa til jafnaðarsjéðslns í br.ið, og ætlar sjalfsagt a'tJ upp-
retta hann ab fullu aptur rir sameiginlegum sjóN ríkisins; það getur
ekki öðruvíst veríð, og þa'ð mun stjórnin ætlast til, og sýna það bezt
þessír 30,000 dalir, sem Mn veittl til a~ útrýma fjárkláðanum, að
hún hefir ekki ætlazt til, a~ jafnaðarsjóðurlnn yr'ði fyrir þeim 6jöfn-
ubl, sem af klabanum hefir leitt, þar sem allar hennar fyrirskípanlr
hafa r,iMb þessum framkvæmdum, sem gjörðar hafa verið í þessu
máli allt til þessa, og þab getur hún þYÍ ekki liMb, ab skipanir
hennar kollfelli lögákveðna sjó()i; eg ætla mer olngan veginn a'tJ
berjast fyrir þessum breytínguratkvæðum mínum af neinu kappi, held-
ur láta rett r;i'tJast, hvernig þíngi~ fer með þau , og a() eins vona,
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a~ notað verði það, sem notað verður úr þeim, og vona eg a~ þíng-
menn sjái, a~ her er hvorki raung skoðun, ne ösamkvæmní, og betra
er líti~ unnið, en ekkert f þessu máli, svo framarlega, sem menn
ekki vilja sleppa öllum sínum rðttí,

Framsögumaður : Hinn heiðraði þíngmaður, er nú settist níð-
ur, man eigi eptir, að stíptamtrnaður sagðí, a~ þeir yrðí sjálfir að
borga verðina i Skaptafellssýslunum; sama var og gjört í Rángár-
vallasýslu ; samt voru teknir 6000 rd. a~ láni til a~ borga með verð-
laun fyrir lækníngar með því skilyrði, að þa~ skuli borgast af jafnað-
arsjöðnum a~ nokkrum árum líðnum, og þa\} mun vera svo tilætIazt,
að auðuramtíð borgi það. þa\} er því ekkert rðttvísara, en a~
kostnaður víð verði og lækningar se borgaður af sama sjól'li, því
þegar lán "ar tekið, þá mun jafnaðarsjóðurinn mega til að borga
ldníð ; eg vona því, a~ stjórnin gángi helzt inn á þessa skoðun, þó
bæði mer og öðrum hlutabelgendum mætti þykja vænt um, a~ kostn-
aður þessi feingist borgaður af öðru fe. Hvað viðvíkur 30,000 rd.,
þá neitaðí hinn hrittvlrti þíngmaðnr Ísfírðínga fyrir sína hönd, að
borga nokkuð af þeim, til endurgjalds þessa varðkostnaðar. þa~ er
nú kunnugt, að valdabróðir hans er her ekki til staðar; en það mátti
rá~a af svari hans, að af þVÍ fe þurfi ekki að vænta endurgjalds
fyrir varðkostnað þenna. Af þessum ástæðum gat nefndin ekki
fallizt á breytfngaratkvæðíð.

Guðmundur Brandsson: Þa~ var verkun, þó farið væri fram
á, a~ fá kostnaðinn endurborgaðan, er leiddi af varðhaldi Austur-
Landeyjamanna fram með AffalIinu; en eg "eit ekki, hvort því hefir
verið farið á flot við stiptamtmann; ef svo er eigi, þá er eigi <Í-

stæða til, að gefa viðaukaatkvæði undir safli~ b gaum; þVÍ um hinn
varðkostnaðinn er allt öðru máli a~ gegna, þar stíptamnnaður hefir
neitað, að borga hann; svo er heldur einginn greinilegur reikníngur
kominn um þenna sí~ari kostnað, heldur eintóm áætlun. Hvað 30,000
rd. snertir, þá er það tómt mál, að fara því á flot, að fá þetta borg-
að af þeim, því þeir munu ekki vera ætlaðir til að borga neinn þann
kostnað, sem á val' fallinn, á\)ur en þeir voru veittir, og ætla eg ekki
a~ fara fleiri orðum um þessa atkvæðaskrá.

J6n Petursson: Eg vil geta þess, að tölulíður 3., sem inni-
bindur í ser hreina uppástúngu, sýnist vera sðrskllt málefni, sem
því heyrir undir 62. gr. í alþíngistilskipuninni; og á því al} fara
með það, sem hvert annað málefni, er til þíngsins kemur, sum se,
um það verður að koma uppásuinga til þingsins; það verður síðan
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a~ ræðast þar í lnngangsumræðu, o. s. frv. Mer sýnist það hreinn
óg.iörníngur, a'ð teingja eitt nuillð, sem her er gjört, aptan í annað ;
Menn gæti þá teingt þar við þriðja málinu og fjórba o. s, frv., en
vib þessa aðferð, sem er gagnstæð lögunum, missist allur undirbún-
íngur málsins, sem til er ætlazt a'ð þau skuli hafa.

Framsögumaður : Mer þætti það þó hart, ef þfngið felldi við-
aukaatkvæði mitt; það hefir reyndar ekki verið leitað til stiptamt-
manns; eg játa það, af því kostnaðurinn verður enn ekki ákveð-
inn. Af því eg vildi nú ekki, a'ð það væri mer a'ð kenna, ab þeir
feingi ekki einhver endurgjöld. ef kostnaðarrelkníngur þessi yrði borg-
aður hinum, þá gjörð! eg þetta vlðaukaatkvæbi, og skil eg ekki, af
hvaða ástæðum það væri, ef þíngíð ekki fellist á það ; það skyldi

þykja ísjárvert með 100 rd.; en það get eg ekki skilið, að ekki
mætti samþykkja það, að þeim væri borgað, samkvæmt sanngjörnum
reikníngi.

ll. Kr. Friðriksson: Eg held, ab hinn heiðraðí framsögumað-
ur hafi misskilið hinn 5. konúngkjörna þíngmanu, því ab hinn kon-
úngkjörni þíngrnaðnr talabí um víbaukaatkvæðíð undir tölulið 3., en

ekki um tölul. 1. b. Um málefnið sjálft skal eg að eins vera Iaorður ;
eg hefi á'ðnr tekið fram ástæður mínar gegn uppástúngunni, og eg
tel það óþarft, ab vera ab taka þær npp núna. Eg unni Skapt-
fellfngum og Rángvellíngum þess vel, ef þeir geta Ieíngið þenna
varðkostnað endurgoldinn einhverstaðar fd, ef þess er auðíð ; en eg
held, ab þa'ð se sannlega varlega gjörandi fyrir þíngíð, að hleypa

meiri kostnabi upp á jafnabarsjóð suðuramtsíns, en kornið er. Eg
get alls einga von haft um, ab Skaptfellíngar og Rángæíngar geti
Jeingíð þenna kostnað af þeim 30,000 rd., sem ríklsþfnglð veitti í
vetur, til a'O rýma burtu (járkl,íðannm; því ab bæði er það, ab er-
indsrekum konúngs í fjárkláðamlílinu mun eigi þykja þetta fe of
mikið til sinna rá'Ostafana, og líka er það, a'ð eg get eigi se'ð, a'ð
þeir hafi nokkurt sem helzt vald til, að borga þenna kostnað af því
fe, þv! ab ríklsþínglð veitti þetta fe einúngis til þeirra ráðstafana,
sem eptir það yrðí gjörbar til ab útrýma fjárklá'ðanum, en eigi til ab

borga með áfallinn kostnað; og eg se eigi, ab þeir hafi nokkurt sem
helzt vald til, ab verja fenu til annars, en rfkísþíngíð veittl það til;

það væri þá helzt, ab biðja um þetta fe af þeim 4000 rd., sem
ætlaðir eru til övíssra útgjalda á Íslandi; því ab enda þótt ab svo
kunni að vera, eins og sagt var á'ðan, ab svo mikil útgjöld hvíli á
þeim, a'ð ekkert muni þar afgangs, þá veið eg að geta þess, a'ð
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þótt 5VO kunni a~ vera í þetta skipti, þá geta Skaptfellíngar og
Rángæíngar "el þolað bíðlna til næsta árs, ef þeir annars geta
Ielngíb fe~ þaðan, og þ;í getur stjórnin biiið svo um, a~ það fáist,
og sleppt því öðrum útgjöldum, sem hún annars á þær mundi leggja,
en sem mætti bíða,

Stefán Jónsson: Eg ætla að gefa atkvæði með nefndinni, að
undanskildu þrí, sem snertir Austur-Landeyjaruenn ; mer þykir öðru
máli að gegna um þá; þeim hefir ekki verið neitað um borgun, og
eg tel víst þeir fái hana ásamt hinum á sínum tíma; annars verða
þeir að kvarta síðar, Mer þykir það sanngjarnt, a~ þeir, sem kröf-
una hafa gjört, fái endurgjald fyrir tilkostnað sinn, því a~ Skaptfell-
ingar og Rangvellíngar hafa borgað mest að tiltölu af öllum amts-
búum í jafnabarsjóðínn, og eg se ekki, a~ þetta endurgjald verði
teklð annarstaðar frlí, en úr jafnaðarsjéði amtsins, þall er sama og
vísa á ekkert, að vísa á þessa 30,000 rd.; það hefir þingmaður Ís-
fírðínga láti~ í ljósi, a~ af þeim mundi ekkert fást; því að sú mun
líka reyndin á verða, að einginn afgángur verður, þegar búið er a~
útrýma klaðanum með lækníngum. Hvað þá 4000 rd. úr ríklssjdðn-
um snertir, þá mun það tvísýn], að þaðan fáist nokkull ; það er ekki
vert, að fara um það fleiri orðum, Hvað töluli~ 3. snertir, þá vant-
ar akvdrbun um, hvaðan endurgjaldið eigi a~ takast, og því get eg
eigi aðhyllat hann.

Halldór Jónsson: Eg skal bæta því Yi~ það, sem hinn hátt-
virti þíngmabur aagðí, er mí settist nlður, víðvíkjandl víðaukaat-
kvæðinu undir staflið b, a~ meðan stlptamtmanns ekki hefir verið
leítað í þrí efni, og hann ekki neitað að borga kostnaðinn , geta
menn ekki sagt, a~ neinum se her nokkur órettur gjör. Og 5VO er
elngu spillt, þó þetta bíðl seinni tíma; því fáist hinn varðkostnað-
urinn borgabur tir [afnaðarsjöðnum, fæst þessi það sjnlfsngt einnig,
og það án þess, að bænarskrá frá þíngi þurfi til a~ koma; en fáist
nú ekki hinn, mundi þessi því síður f,í:it í þetta sinn.

Magnús Andresson: Eg ætla mer að greiða atkvæði mitt með
því, að SkaptfelJíngar fái kostnað sinn endurgoldinn, því a~ eg se
eigi, hvað geti verið lí móti því, a~ þeir fái sitt endurgoldíð eins
og aðrír ; en þ;í er mí spurníngln um, hvaðan eigi a~ taka kostn-
aðlnn ; eg fyrir mitt leyti vil, all hann se tekinn af jafnaðarsjéðnum,
eins og nefndin hefir stúngi'b upp á; ef það verbur ekki, þá vil eg
a~ hann se tekinn af þeim 4000 rd., sem ætlaðir eru til ðvíssra IÍt-

gjalda; en um þær 30,000 rd. ætla eg ekki að tala. þeir munu ætlaðir
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til annars. Viðaukaatkvæðið um Austur-Landeyjarnar "ii eg ekki,
a~ minnsta kosti ekki ab sinni; það kann síðar að fást. Eg ætla
a~ gefa atkvæði með 2. nlðurlagsatrlðl nefndarinnar.

Framsögumaður : Ef þínglð fellir vlðaukaatkvæðí mitt, þá
vil eg blðja menn ab vera sj,íIfum ser samkvæm ir í tilliti til á-
kvarðananna um Straumfjörð ; það er vitanlegt, a~ ef það verður
fellt, þá kostar það nýjar umræður á næsta þíngi. A'b dðru leyti
hefi eg eingar mótbárur heyrt á móti því, sem sýni, að það se eigi
takandi. Eg var a~ bíða eptir reikníngum, er eg skrífaðí stlptamt-
manni, og elmingls var eptir a~ tala um upphæðina. Þíngma~ur
Reykvíkínga sagbí, ab víð Rángvellíngar hefðum samþykkt, a~ taka
lánill upp á jafnaðarsjöðlnn á amtsfundínum í haust; þíngmaðurlnn
var sjálfur forseti á amtsfundínum, og hefir því líklega vitað, hvað
mörg voru neitandi atkvæðl , en það er hreint minnisleysi hans.
Forseti getur og boríb um þetta, því eg skoraðl á hann, að neita
lántöku þessari fyrir hönd Skaptfellínga Sem þíngmann þeirra, en
hann sagðist ekki vera af þeim kosin til að mæta á þessum fundi,
enda man eg nú ekki, hvernig hann greiddi atkvæði þá.

Konúngsfulltrúi: Eg skal ekki vera margorður um þetta mál,
og því etnringls taka þab fram, a~ eg get ekki aðhyllzt nein af þeim
breytíngaratkvæðum, sem standa undir nr. 1.-4. inc!.; þar á móti
aðhyllist eg, ef þínglð annars vill halda málinulcingra, varaatkvæðið
nr. 5, a~ málinu se vísað til hlutnðeigandi stjérnnrraðs, því það er
í eblí sínu umboðslegt mál, og þess reita varnarþing er því hjá
hlutaðeígandl stjórnarrá'bi.

þa'b hefir mí. a~ vísu verlð tekið fram af hinum helðraða for-
seta, a~ þessi aMer~ mundi ekki hafa næga stoð Í alþíngistllsktpun-
inni, rett sklldrí ; en eins og konúng,~fulltrúinn var á gagnstæ~ri
skoðun, þannig ætla eg hann hafi fært gildar og góðar ástæður fyrir
henni, svo þetta verður víst ekki málinu til fyrlrstöðu.

Forseti: Varaatkvæðið tölu), 5. er tekið aptur (H. Kr. Frið-
riksson: Eg tek það a~ mer). Eg skal gjöra framsögumann var-
an við, ab mótmælin móti uppástrlngunui tölul. 1. stafi. b, ern byggð
Ii formhlíð málslns, þVÍ eingin umkvörtun hefir átt ser stað frá Aust-
ur-Landeyjum til stiptamtmanns, og eingin neitun fram komin frá stípt-
nmtmanni um a'b borga þeim kostnaðínn.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg ætlaði einmitt ab taka
fram, þa~ sem forseti nú mælti, ati vegna þess, að "i~aukaatkvællill
um varðkostnað Austur-Landeyjamanna ekki hefir komið til stiptamt-
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manns, þá eigi þíngið ekki að gefa því gaum. Eg álít, að ef eind
hefði verlð farið að með allt varðkostnaðarmallð, þá hefbl þínglð
ekki heldur átt að sinna því ; en nú hefir það "erið upplýst, að
stlptamtrnauns hefir verið leitað um varðkostnað Rangvellínga og
Skaptfellfnga, en hann synjað aheyrslu, og því álít eg það hafi "erið
skylda þíngsins, al'! rétta hlut þeirra manna lÍ þann hátt, sem bezt
á víð,

Ásgeir Einarsson: þal'! hefir nú orNt mikið umtal um vara-
atkvæðið undir staflíð b, og eg hefi andað á móti því; því þao viro-
ist svo, sem stlptamtmaður se klagaður fyrir þínglnu , og hefir mer
ekki virzt hann eins sekur og sumum öðrum, þar lÍ móti finnst

mer ekkert móti þ,'í, að biðja koming um, að þetta varðargjald megi
borgast af þeim umræddu 4000 rd., því eg vil, að þínglð gjöri sitt
til, ao þeir fái starfa sinn borgaðan, sem hafa haldið uppi verði,
þar eð skýrt hefir verið frá, a'ð hann hafi verið þarfur, og eg vil,
að þetta verði sem fyrst, því að einhvern tíma þarf að gjöra út um
allt kláðagruggtð. Vlðvlkjandl vlðaukaatkvæölnu undir tölulið 3.,
sem hinn 5. konúngkjörnl þíngmaðnr sagði að værl áformgalli, þ;i
vil eg segja honum, að þar á við um Straumfjörð, og al'! það er

annað, að fella málið með atkvæðum fyrir form galla, en annað, al'!
lofa málinu að koma til atkvæða, og vona eg, a'ð þíngtð verði sjálfu

ser samkvæmt mel'! atkvæðlð ; því þlnglð man víst eptir því, sem eg
talaði um þetta; sá 5. komingkjörnl þíngrnabur er vanur að vera

svo formsár í þess háttar málum, ao hann mun ekki eggja þíng-
Ið á ésamkværnnl ; eg lofa ekki fyrir þetta, að greiða atkvæðl með

uppástúngunni.
Petur Petursson: það er betra, hvað málið snertir, að vara-

atkvæðið undir tölulið 5. feingi framgang, en að rita bænarskrá til
konúngs, þó að, hvað formið snertir, það sfðara kunni að vera rétt-
ara. Hinn heiðraði þfngmaður úr Strandasýslu vildi það, að rituð
væri bænarskrá til konúngs, af þYÍ hann sæi ekki, ao stlptarntmað-
ur hafi gjört neitt órett eða ólöglegt, en til hvers á þá þíngið að
senda konúngl bænarskrá um þetta, ef elngum hefir verið órettur
gjör? því með því að senda slíka bænarskrá til konungs, fæ eg
ekki betur seð, en að það verði beinlínis klögun yfir því, að ein-
stökum mönnum se af stiptamtmanni óréttur gjiir.

Gísli BrynjlUfsson: Eg vero þó að geta þess, að þó eg gert
atkvæði mitt fyrir því, að Skaptfellíngum og sumum Rángæíngnm
verði aptur goldinn varðkostnaðurlnn, þá er það cingan veginn af
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því a~ eg vilji klagn stiptamtmannlnn fyrir konúngi, eða lýsi því
yfir, að hann muni ei hafa haft rétt til a'ð fara eins að, og hann
hefir Iarið, Ver vitum það allir, að her er um mjög einstaklegt mál
að gjöra, og eg held a'ð sumt, sem miður kann að hafa farið, se
ei síður því a'ð kenna, að stjórnin utanlands, ef til vill, hefir gripið
um of fram fyrir hendurnar ri yfirvöldunum her á landi; hírðí eg

því ei heldur um, þó það nú á endanum sjáist, hversu 6vinnandi
þa'ð er í alla staði, þegar nokkuð Ii reynir, a'ð vilja fyrir hvern mun
stjórna þessu landi úr þeim fjarska, sem menn nú til mikils meins
fyrir alla hafa reynt til að stjórna því úr um Ungan tíma. Ætla
eg mer því og fyrst að gefa atkvæði mitt fyrir hinum síðara stafli'ð
í breytfngaratkvæðl varaþíngmannslns úr Dalsýslu, SYO þa'ðsj:iist, a'ð

her hefir vissulega verið um óvenjulegar kríngumstæður a'ð gjöra; en
með hinum fyrra stafliðnum get eg með eingu móti verið, þar eð
eg álít slíkar uppristiingur að eins sem óþarfaertíngar, sem menn
vita fyrir fram, að koma fyrir ekki, og með slíku ætla eg mer aldrei

ab halda.
Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Mer virðíst þetta mál ekkert

eiga skilt "ið 77. gr. alþínglstílsk.; hún talar eimingls um, þegar
stökum persónum er órettllr gjör; her er ekki umtalíð um einstakar
persónur, þar sem er um að gjöra alþý\'m í 2 hinum stæðstu sýsl-
um; það hefir ekkí verið her lÍ þíngi kallað sérstakra manna bónarbref,

sem hefir þó verið miklu sðrstaklegar en þetta, t. a. m. um reka á
Vestmannaeyjum og bæjarstjórn lÍ Akureyri; þetta mál er heldur
eingin kl ögun yfir gjörðum stíptamtmanns, heldur CI' það bón um
jafnrétti þessara sý~lna innbyggjenda víð Árnessýslubúa, að þar eð

þeir í sama tilefni, nefnilega fyrir fjánörNnn, feingi borgun úr þeim
sameiginlega sjóo' (jafnaðarsjöðnurn), þ,i ós!<a þeir Rangarvalla- og
Skaptafellssýslubúar, að fá það eins eptir sömu reglum; þar stipt-

amtmaður hefir nú neltab þeim um þetta, verða þeir með liðsinni
alþíngis að leita með þenna rett sinn til komingsíns , því þegar út
úr landinu kemur, þá þykjast menn standa undir konúngi, en ekki

rá'ðruöfum hans.
Framsögumaður : Stlptamtmaður hefir neitað a~ borga allan

varðkostnað, og hann vísaðí málinu frá ser. þa'ð er nú Ijó~t af öllu)

sem fram er komið í máli þessu, a'ð einstökum mönnum er her ó-
rðttur gjör, þar sem sumum er veittur styrkur, til a'ð útrýma fjár-
kláðanum, fe til lækninga, og þar til verðlaun fyrir fyrirhöfn "i'ð
þær úr sameiginlegum amtssjóði, en öðrum amtsbúum er neitað um
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endurgjald fyrir kostnað þann, er þeir gjöra til sama angnamlðs;' að
setja og kosta verði til að varna útbreíðslu hans. þa'ð er áður bilið
a'ð taka fram, hver formgalli það se fyrir þíngtð, 110 vísa mörgum
málurn frá ser til stjrimarráðsins, eins og nú er ástatt orðið með
stj6rnarlögun Danmerkur, a'ð eg ætla óþarft, a'ð vera að taka það
fram aptur.

Forseti: Eg skal geta þess, a'ð hinn 2. og 6. konúngkjörnu
þingmenn hafa gelnglð af þingi sökum löglegra forfalla, og geta eigi
kornið aptur. Aðrlr af þeim, sem nú vanta í sætunum, hafa eigi
tjá'ð mer, að þeir þyrfti að vera burtu. Víðvíkjandi varaatkvæðinu

undir tölum 5., vil eg vekja athuga að því, auk þess er eg tók
fram á'ðan nm þetta atriði, móti því er hinn háttvirti konúngsfulltrúi
sagði því til styrkíngar, a'ð málinu mætti vísa fní þinginu eptir tvær
lögsklpaðar umræður til hlutaðeígandí stj érnarherra, að m6ti þessu

virðist mer einnig vera 6 t. gr. alþfnglstllsklpnnarinnar ; þar sem þar
er beinlínis rá'ðgjört, að í hverju því máli, sem þíngíð tekur til

meðferbar og atkvæðagrelðslu, se rita'ð álitsskjal til komings, svo
framarlega, sem uppasningan er ekki felld með atkvæðagrelðslunní.
En hvað þvi vlðvíkur, sem hinn h.ittvirti varaforseti gat um a'ð væri
til stuðníngs 5. varauppástúngunni, a'ð jafnan bæri að taka hið mildara

form, þá er eg þessu alveg samdóma, þegar þetta mildura form
liggur innan laganna heimildar, en eg se ekki, a'ð því se svör a~
gefa eptir alþíngletlleklpuninnl.

Á'ður en geínglð er til atkvæða, vil eg geta þess, a'ð það hefir

verið talað um, að stafliður e, ~ væri borinn upp sem varaatkvæbí,
og ætla eg að bera þessa uppristungu fyrst upp, eins og hrín stend-
ur í atkvæðaskránni sem breytíngaratkvæðí, og síðan, með samþykki
þingsins, sem vara- eða víðaukaatkvæðl. Eg skal svo biðja hina
háttvirtu þingmenn að gánga til atkvæða, samkvæmt atkvæðaskrannt.

Síðan var geíngið til atkvæða, og fór atkvæðagreiðslan fram á
þenna hátt:

1. UppástúnguatriM nefndarinnar, tölul. 1., staflið a, samþykkt
með 18 atkvæðum gegn 1.

2. Víðaukaatkvæði Páls Sigu1,ðssonar, staflíð b, fellt með 11 at-
kv. gegn 8; og þar með voru fallnar uppástúngurnar staflið.

b, ex. og ~.
3. Breytíngaratkvæ'ði Indriða Gíslasonar, stafllð e:

ex., fellt með 14 atkv. gegn 3.
~, fellt mel) 10 atkv. móti 10.

830



4. Tölul. 1. stafl. d. Nlðurlag (Iyrsta upp.ístringuatrlðis nefndar-
innar), samþykkt með 15 atkv. gegn 5.

Eptir ósk nokkurra þíngmanna og samþykki þíngsins , var
þar næst borinn upp aptur, sem varaatkvæði víð þessa uppá-
stúngu nefndarinnar (tölul. 1. stafi. d):

5. Stafi. e, ~ (af 1. tölul.), og var hann þannig (sem varaatkvæðí)
samþykktur með 16 atkv.

6. Tölul. 2., annað niðurlngsatrlðl nefndarinnar, samþykkt með 14
atkv. gegn 6.

7. Tölul. 3., viðaukaatkvæði Ólafs Jónssonar, fellt með 14 atkv.
gegn 4.

8. Var lettað um það atkvæða , hvort rita skyldi konúngi bænar~
skrá, samkvæmt þessari atkvæðagrelðslu, og var það samþykkt
með 15 atkv. gegn 5.

9. Var varaatkvæði Arnljóts ÓZafsonar, tölul. 5., sem hann
hafði fallið frrí, en H. Kr. Friðriksson tekið a~ ser, fallið sam-
kvæmt síðustu atkvæðagreiðelu.
Farseti : þar eð eg held, að þau 2 mál, sem eptir eru á dag-

skránni verði of mikíð verkefni til kveldfundar, sem þó mun verða
haldinn, vil eg áður en þessum fundi er slltlð, samkvæmt dagskránni
láta mállð um sveitastjórnarlög á Íslandi koma nú þegar til und-
írbriníngsumræðu ; framsögumaður er hinn hattvirti 3. konúngkjörni
þíngmaður.

Var nefndaralltlð afhent f1'amsögumanni, er las það upp svo
hljöðandl :

"Hi~ hefðraða þing hefir kosið oss undirskrlfaða í nefnd, til að
íhuga og segja álit "ort um bænarskrá úr Suður-þfngeyjarsýslu, sem
skorar ,í alþíngi, ao það ítreki og endurnýi bæn sína til kenrings
vors um ný sveítastjdrnarlög, grundvölluð á þeim höfuðatriðum, sem
þínglð hefir sninglð upp á 1853 og 1855.

Seinna fðkk þínglð 05S til meðferðar tvær aðrar bænarskrár,
aðra frá Þínghö/Oafundi í Norður-Múlasýslu, sem bíður um, að amt-
mönnum verði settir tveir aðstoðarmenn til raðaneytls Í umsjón þeirra
yfir sjóoum þeim, sem þeir 'hafa undir hendi; en hina frá varaþíng-
manni Dalasýslu, þess efnis, n~ vald amtmanna yfir jafnaðarsjöðun-
um verði nákvæmar ákveMo, bæðl að þVÍ, a~ eigi se lög~ á þá önn-
ur gjöld, en þau, sem lög heimila; að amtmönnum se dkveðin tak-
mörk sett um það, hve miklum gjöldum megi jafna mestum árlega
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niom á alþýðu, og að ákYeMo verði með lögum, 30 ekki megi taka
neitt l,íllsfe upp á jaínaðnrsjóblna, lín þess samþykkis alþíngis se þar
um Ieitað.

Bænarskrár þessar höfum ver tekið til nákvæmrar íhugunar, og
skulum nú leyfa oss, ao skýra hinu helbraca þíngi frá áliti vorn nm
þær á þessa leið.

Eins og hinu heiðraða þíngi er kunnugt, sendi alþínglð 1853
konúngi þegnsamlega bænarskrá þess efnis, að frumvarp til nýrra
sveltastjórnarlaga her ,í landi, yr'bi lagt fyrir hio næsta alþíngl, og
benti jafnframt til nokkurra undirstöðuatriða, sem það ætlaði hagfellt
fyrir landið að gaumur væri gefin, þegar frumvarp til þessara laga
yrði samlð. þessi atriði lutu einkum að því, ao stjórn hinna sveita-
legu nuílefna yrði falin á hendur nefndum í hreppum og sýslum, og
að hin síbnsta meðferð og úrslit þessara mála yrðí ákveðin, sam-
kvæmt þessum undirstöðuatrlðum og í samhljéðun víð þá stjórnar-

tilhögun alls komingsveldietns og stöðu Ísland3 í fyrirkomulagi þess,
sem yrði ab lögum. Samkvæmt þessari beiðni alþingis var 1855
frumvarp til nýrra sveitastjórnarlaga af stjórninni borið undir álit
þíngsins, og "om í frumvarpi þessu ákveðnar hrcppanefudlr og arnts-
ráb, en þeim sýslunefndum sleppt, sem þíngíð 1853 hafði stríngíð

upp á, einkum af þeirri ástæðu, að her á landi eru ao eins tvenn
sveitarfélög, umdæmin eða örntin og hrepparnlr, og hver þessi felög
hafa sinn fj;írhag fyrir sig, en ao sýslurnar eiga einga sameiginlega

sjóN. Allt fyrir það fór alþíngi 1855 því fram í breytíngum þeim,
sem það vildl gjöra víð Irumvarpíb, ao her yrði settar sýslunefndlr;
þótti þínginu það ekki leiða beinlínis af áminnztrl astæðu stjórnar-
innar, ab þeir, sem hefði á hendi að stjórna fjárhag umdæmanna,
eba amtsruðln, þyrfti að hafa yfirúrskurðarvald í málefnum hinna
minni sveitarfélaga, eða hreppanna, heldur mætti fela það sýslu-
nefndunum á hendur, og var sýslunefndunum Ser í lagi talið það
til gildis, að þær hlyti ao hafa lángtum betri þekkíngu á því, hvernig
til hagar í hverjum einstökum hrepp í sýslunni, heldur en þau amts-

ráo, sem stjórnin hafði stúngiO upp lí, og því vera færari um, að
hafa nákvæmari umsjón með sveítarnrilefnum hreppanna, heldur en
amtsrábunum væri auðíb ; sömuleíbís, að það væri or'ilio að venju í
ýmsum sýslum, að nokkrir hinir beztu menn úr þeim, sem þar til
væri kjörnir úr hreppunum, kæmi saman einu sinni eða optar á ári
hverju, til að raðslaga um ýmisleg málefni, er vörðuðu sýsluna alla,
og sem lyti ao því, að bæta brinaðarháttuna, hvetja menn til sam-
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taka í, a'b framkvæma almenn nytsamleg fyrlrtækl, rál'ia bót á ýms-
um vandræðum og afstýra ýmsum éslðum, o. s, frv. þar á móti
fellst þfngið ekki á amtsr.lð f þeim skilníngi, sem stjórnin haf\)i ætl-
azt til, bæði sökum víð.ittu amtanna, og ými51egra þar af lelðandí
erfiðleika, og sökum þess, a'ð sú tilhögun gjéir'ði of mikla breytingu
fr;} því, sem nú er, þar eI'J sveitamálefni hreppanna aldrei hefðl
þannig beinlínis staN'ð undir nmtmönnunum híngað til, heldur sýslu-
mönnunum, o. s. frv. Í hinni konúnglegu auglýsíngu til alþingis
1857 er sagt, a'ð breytíngar þær, sem þíngíð hafi stlíngi'ð npp á
a'ð gjörðar væri Yi'ð frumvarpið, hafi í mörgum aðalatriðum verið svo
lagaðar, a'ð þær hafi ekki orðið teknar til greina, en á hinn bóginn
hafi konúngi þótt fsj.irvert, ab gefa frumvarpið Ilt sem lagnboð, eins
og það var í upphafi, og muni það því verða tekið til nákvæmari
yfirvegnnar, hvað nú se tlltækllegast a'ð gjöra, til al'! koma nníl! þessu
fram. Í auglýslugu komings til þessa alþíngls er þessa máls ekki
getið, eins og ekki heldur varb btiiz] vie, þar e'ð því var ekki hreift
á hinu seinasta þíngi.

Hvað mí áhuga Íslendínga á þessu máli snertir, þá virðíst hann
enn þá vera víða vakandi her á landi, eins og þetta einnig sest af
bænarskr-í þeirri úr Suður- Þíngeyjar~ýslll, sem fyr var getio; og þó
hann nú sem stendur kunni að vera nokkuð ruinni, en aa undan-
förnu, kemur það eflaust tH af því, a'ð önnur mál, einkum fjárkláca-
málið, og þar af rísandi vandræði, h!lfa um stund snúið áhuga land 'i-

manna í aðra átt. því verður ekki heldur neitað, al'l þó sveítastjúrn
kunni að fara allvel fram, þar sem hreppstjórar annaðhvort hafa
beztu menn f hreppunum í ráðum með ser, eða ern sjálfir afbragðs-
duglegir menn, og gefa sig alla við þessum störfum, þá þarf þó
sveltastjórnin her á landi yfir höfuð ao tala umbötar "ið, eins og
sorgleg reynsla hinna seinustu ára virðist benda til, þar eo dugleg
sveitastjórn með meira framkvæmdarvaldi víða mundi hafa getað kornib í
"eg fyrir þann penfngsfelli og bjargræt lsskort, sem þessi seinustu
ár hefir í mörgum sveitum átt sel' stað. Nefndin getur því ekki
betur Se!), en að þab se fullkomin ástæða til, að bi'ðja stjórnina, að
leggja frumvarp til nýrra sveitastjórnarlaga fyrir bið næsta alþíngi.

Hvað mí hin einstöku atriðl f þe;sn máli snertir, þá verður
nefndin að rilíta þa'ð mjög ísjarvert, að taka þau mjög serstaklega
fram, þar- eb það kynni að spilla fyrir málinu yfir höfuð, úr því
þfngi~ ekki fær' tíma til f þetta sinn, að taka það fyrir frl\ rótum.
E inringls skal nefndin geta þess, að Mn alítnr slík lög því betri,
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þVÍ þjó'ðlegri og óbrotnari sem þau eru, og því verður ekki neitað,
a'b stjörnarfrumvarpið 1855 hafði þetta tvennt fyrir augum, þar sem
það fækkaði úrsknrðarvdldunum, og vildi, að bændur gæti tekið þátt
í sveitastjórninni ; en amt:ld'b þau, sem þar val' sninglð upp á, voru
því til fyrirstdðu a'b þessu sjónarmiði yrN n.íð, Í stað þessara
amtsráða stakk þínglð upp ,i sýslunefndum, og það verður ekki varið,
a'b þær virðast eiga betur við Mr á landi, bæði vegna þess, a'b landið
er svo víðlent og strjálbyggt, og sökum þess, :10 þær hafa flestar
náttúrleg takmörk, serstaklega afstöðu og "ömu bjargræðisvegl; inn-
byrðís viðskipti milli sj:ílfra fbrin hverrar sýslu eru yfir höfuð ao tala

miklu fleiri, en við íbria annara sýslna, eins og þær líka vlðast hafa
sameiginlega afrett og sameiginlegt ritræði. S)~:llunerndir hljóta líka
að hafa nokkurn veginn nákvæma þekkíngu lí því, hvernig til hagar
í hverjum hrepp sýslunnar, og miklu betri, en arntsr.ið gæti haft, og
því vera færari um, ac hafa umsjón með sveltamalefnum hreppanna.
þao er því ekki líklegt, a'b sýslunefndirnar, skoðaðar lít af fyrir sig,
hafi getað verið því til Iyrírstöðu, a'b þær breytíngar, sem alþíngi 1855
stakk upp á vlð frumvarp stjörnarlnnar, gæti orðið teknar til greina,
heldur, ef til vill, þab fyrirkomulag þeirra, sem þínglð hafði fari'/)
fram á; því það verður ekki varið, ao upp.istúugur þfngslns í þessu
efni "om helzt til of margbrotnar. En á þessu mundi mega doa
b6t í nýju frumvarpi. þar ao auk er þess ekki geti'b í hinni kon-
ringlegu auglýsíngu til alþíngls 1857, hver atrlðí í upp.isningum
þíngsins stj6rninni hafi þótt 6a'bgeingileg, og má vera, að það hafi
eingu síður verið s.i mikli rigreiníngur, sem kom fram á þínginu
um hina síðustu meðferð og úrslit sveltamála. þar eð það mí, eins
og líka var tekið fram 1855, er orðín venja víða í sýslum, að nokkrir
hinir beztu og skynsomustu menn þeirra eiga fund með ser einu
sinni eða optar ,í hverju ári, til a'b ráðgast um ýms malefní, er varða
hagsmuni sýslunnar, og reynslan hefir nú þessi seinustu árin sýnt
nauðsyn og nytsemi slíkra sýslunefnda, með því amtmenn og sýslu-
menn ekki hafa se'b ser fært, a'/J eiga vi'b fj;írklilðamilli'/J, hvort held-
ur það hefir verið til fyrírskurðar eða lælmínga, án þess að skipa
sýslunefndir, ,þá getum vðr ekki með öllu gelngið fram hj,) þeim í
tillögum vorum, heldur verðuiil að ráða þínginu til, að blð]a stjórn-
ina, að byggja frumvarp til nýrra sveitastjórnarlaga iÍ þeim grund-
vallarreglum, er teknar eru fram í álitsskjali alþíngls 1855, hvað
stj6rn þessara mála snertir í hreppum og sýslum, en Líta. stjórnina
hafa öldringis óbundnar hendur í, a~ ákveða hið nákvæmara fyrir-
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komulag slíkra nefnda, og eins hvað vald og verkahring þeirra
snertir.

Ekki ætlum ver heldur, a'ð ráða þínginu til, a'ð gjöra neinar

sðrstaklegar uppástúngur í þetta sinn um amtsrað og hin seinustu
úrslit þessara mála, þar e~ þetta hlýtur jafnan a'ð vera komið undir
skipun landstjórnarinnar her á landi. Einringís "iljum ver mæla
með því, sem bænarskrain frá Þínghömafundi fer fram á, að þíngi'ð
bi~ji konúng um, a'ð nmtmönnum verði settir 2 abstobarmenn mót
sanngjarn! borgun, til r:í~aneytis í umsjón þeirra yfir ;;jóoum þeim, er
þeir hafa undir hendi, og a~, alþíngi megi I{jósa þessa aðstoðarmenn,
með þvf líka þessi uppristiinga er samkvæm tillögum alþíngis 1855.

Hvað loksins bænarskrá þíngmannslns úr Dalasýslu snertir, þá

inniheldur hún einkum eitt atriði, sem nefndin ekki getur fallizt lÍ,
sem sð, ao ek Id megi taka neitt lánsfe upp á jafnabarsjóðína, án
þess samþykkis alþingis se þar um leítað ; því rin þess ao fara
leingra út í það, hvort það se :i valdi nlþíngls, eins og mí lÍ
stendur, no samþykkja slíkt, þá mundi þess hattar ákvdrbun
verða borgun hinna lögboðnu gjalda úr jafnnðarsjdðum til Iyrlrstöbu,
einkum ef takmörk yr~i sett um það, eins og bænarskráin fer fram
á, hve mikhull gjöldum megi jafna mestum niður árlega á alþýðu,
eins og hrin þá líka yrði óþörf. A'ð vísu er alþýðu verkun, þó

henni finnist ritgjöld þau, sem hrin hefir orðið a~ bera þessi sein-
ustu ár, þungbær, þar sem svo margt hefir hjrílpazt til ao íþýngja
þeim jafnframt því, sem gjaldstofninn mlnnkaðí ; en allt fyrir það
vírðist nefndinni þó nokkuð í"jlÍfvert, ao áhe~a það með lögum,
hve miklum gjöldum megi jafna mestum niður arlaga, með Því slík
akvörðun gæti ekki heldur orbíð nógu tryggjandi, nema það jafn-
framt væri akveðlð, hve nær, og í hvaða tilfellum hin mesta niður-
jöfnun mætti eiga ser stað, þar lÍ mót virðlet nefndinni nægileg
tryggíng, bæbl fyrir þessu og eins fyrir hinu, a~ eigi se lögð á jafn-
aðarsjóðina önnur gjöld en þau, sem lög heimila eða brýn nauðsyn
krefur, felast í þeirri uppástringu nefndarinnar, sem á~ur er getið,
ab amtm1innum verði settir 2 aðstoðarmenn til rá~aneytis í umsjón
þeirra yfir þeim sjóðum, sem þeir ha fa undir hendi, í sambandi víð
aðra uppastúngu, sem þetta þíng mun senda stjórninni, og sem er
samkvæm tillögum alþíngis 1855, að skýrslur nm tekjur og útgjöld
opinberra sjöða her II landi verði auglýstar lÍ prenti.

Samkvæmt áoursög'ðu leyfir nefndin ser, að rií~a þínglun til að
blðja konúng:
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1. .-ið láta leggjn fyrh' næsta alpíngi frllnwarp til nýrra
~rcitastjómarlaga hh' á landi.

~. Að frumvarpið se byggt á þeim grundval1m'reglum, er
telmar voru fram í álitsskjali alþíngis 1855, hvað stjórn
sveitamálefna í hreppum og sýslum snertir.

8. Að amtrniinnum verði settir 2 aðstoðarmenn, mót sann-
gjarnri borgun, til ráðaneytis í umsjón þeirra yfir sjóð-
um þeim, er þeir hafa undir hendi, og

4. að þessir aðstoðarmenn Sf kosnir af alpíngi.
Reykjavík, dag 25. júlím. 1859.

Pétur Petursson, Arnljótur 6lafsson, Sveinn Skúkuon.
form. og framsögumabur. skrifari.

Gísli Brynjúl(.-:8fJn. Jón Sigurðsson".

Framsögumaður (pnttr Peturseon): Eg ætla ekki a~ orðleíng]a
þetta ab sinni, þar mál þetta er flestum þíngmönnnm gagnkunnugt.
og einnig g.íngur þess, og vona eg því, a~ ekki verði langar nm-
ræður nm þetta mál, einkum ef nefndinni skyldi hafa tekizt, að
stefna málinu Í þ;í átt, sem þínginn er gl'Mellt.

H. Kr. Friðriksson: Eg ætla ab eins a~ biðja hinn hríttvirta
framsögumann að gefa mer npplýsíngu nm það, hvort sá er skiln-
ingur 3. greinar, að allir arntmennírnir hafi hver sína 2 aðstoðar-
menn, eða þá allir þá siimu tvo, því ab ef svo skyldi vera, gæti
amtmennímir vel komið í b.íga hver við annan.

Framsögumaður : Meiníngin er sjálfsagt, að hver amtmaður

hafi 2 aðstoðarmenn.
G!~ðmundttr Brandsson : I1eir sem muna eptir þVÍ, í hvílíka

ftækjn mál þetta "ar komið sí't-ast á þínginu 1855, og muna það,
a~ málið var nærri því vegna hennar orðið ónýtt, munu með mer
álíta, a~ nefndarálit þetta hafi tekizt mæta-vel. Í því eru flest að-
alatriðin tekin fram, sem þá komu mest til umræðu og niðurlags-
atriðin sýna, að nefndin hefir reynt til þess, a~ miðla málum um
það, sem mestu!' :igreiníngur "ar nm át ur, með uppástúngu sinni
undir 4. tölulit í níbnrlagsatrlðnnum ; þvf á síðnsta þíngi vildi annar
hlnti þíngmanna, að hin síðustu rlrslít sveltastjórnarmdlanna skyldi
liggja undir alþíngi, en hinn hlutinn, að þau skyldi liggja undir amt-
mennina; her er þessu komið í eitt, met þ"í al'! valdit er sameinað
hjÆ amtmönnum og þíngi, met því að alþíng! kýs aðstoðarmenn amt-
mannanna, og finnst mer þetta svo heppilegt, a~ eg get ei betur á
kosið. Hitt sýndist mer einnig rett af nefndinni, a~ taka ekki smá-
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smuglega fram, hYII'Osveltastjörnarnefndirnar eigi ao gjora , heldur
all eins ao biðja um frumvarp til næsta þíngs samkvæmt því, sem
þmglð átur fór fram lí, og verð eg því að samþykkja bæði nefndar-
áliti'O og uppasttingurnar eins og þær em.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli . Þar eo þínglnu þótti það þörf,
að fara að vekja þetta sveltastjörnarmal upp á ný, þ,í \ irðist mer,
aú 1. uj.p.ietúnguatrlðí nefndarinnar se gott og gilt, og svo þyrfti
ekki meira; hið annað atriði, aú frumvarpið verbi byggt II þeim grund-
vallarreglum, sem alþíngi 18li5 tók fra III , þarf ekkl ; þa'O er bezt að
liÍta þail liggja þegjundí ; því fyrst er það ekkert víst, ao þíng þetta,
og þvf sföur meiri hluti þjéðarinnar, óski eptir, að nefndar grund-
vallarreglur verði lið öllu leyti við hafðar; það sýulr atkvæbngreibslan
í tíclndunum bæði 1853 og 1855 í því máli, að þao var í hinni
mestu flækju, og menn mjög tvílniðir, og í hinum mesta "afa; stjeru-
in hefir nógar upplýsíngnr og bendíngar hjá ser frá nefndum þíng-
um, og Hr nú ekkert vert a'O benda henni meira, en clnúngis a'tJ
biðja hana ao hraða nuilinu, Hvað 3. upp.ístúnguna snertir, a'6
auka tveimur aðstobarmönnuru víð hvert amt, þá bakar það nú nýj-
an kostn all, og eg veit ekki, hvort menn geta ímyndað ser, ab sá
kostnaður yrði tllvinnandl fyrir þann ábata, sem feingist "ill þessa
þríhöfðuðu arntsstjórn, og sfzt þegar ætti ail kjósa í halla menn eptir
þessum nýuppfundnu kosníngarlögum, all alþíngi kjósi; því alþfngis-
menn norðan og austan af landi þekkja varla menn í nágrenni við
suður- og vesturumunennlna, sem hentugástir væri til a'O vera þeirra
ráðanautar ; en ef þeir kysi þá úr fjarska, þli ruargfaldacist kostnað-
urinn og fyrirhöfnin við. amtastjérnina. Eg vil þVÍ taka 1. atriðið
nefndarinnar, og hafa SYO ekki bænina leingri.

Konúngsfulltrúi: Eg verð ab vera þíngmanni Mýrasýslu sam-
dóma i því, ao þall nægi í þessu máli, ail halda ser cinúngis "ib
1. uppastunguutríðlð á atkvæðaskrannl, þVÍ þó þínginu að vísu se
kunnugt, ao stjórnin lætur ser annt um þetta mál, getur henni þó
ekki mislíkall það, þó þíngíð bi\'ji hana um ab flýta fyrir því, eins
og verða má. Vi'b 2. uppástunguatr+ðíð skal eg leyfa mel' ao gjöra
þá athugasemd, ab þegar þar er farið fram á, að biðja stjórnina um
all leggja frumvarp til sveitastjörnarlaga, byggt á S()Il1U grundvallar-
reglum, og þínglð abhylltíst 1855, virðist þetta nokkurt áhorfsmal,
þVÍ þíngíð veit þó vissulega, a'O stjórnin hefir ekki getað aðhyllzt
skoðun þess á málinu; "io 3. atriðib skal eg geta þe:5s, ao þeir a'i:-
stebarmenn, sem ætlazt er til að amtmcnuírnlr fái, ætti í raun rettri
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helzt að vera kosnir af amtinu sjálfu, helzt :í sama hátt og kosn)
var til amtsfundanna, sem nýtega voru haldnir. I)essi kosníngarað-
ferð yrði án efa betri, en ef þíngið kysi mennína. Borgun til þeirra
yrði sjálfsagt ilÚ greiða úr jaínaðarsjöðunum, En eins og eg leyfðl
mér a'ð taka fram, virðist mega sleppa þessum upp.istúnguatriðum,
og rðttast ao halda ser eiuringls ab 1. atrlðínu.

Guðmundur Brandsson: Mer þykir það undarlegt, að vilja
fallast á 1. atriðlð, en vilja ekki fallast á það, a'O stjórninni se gefn-
ar bendíngar um það, í hverja lÍtt þingið óskaM að frumvarpið stefni,
rett eins og þínginu geti staðið ii sama um það , þó það fái frum-
varp, er fer í gagnstæða átt vlð þa'ð, sem það vill fara, og þínglð
8YO verði aú fella allt frumvarp stjórnarinnar þegar það kemur, et,a
breyta því fd rótum, og búa 8VO til frumvarp að mestu eða öllu
leyti. Málinu hefir veri'ð nóg frestað, og eg get ekki ímyndað mer
annað, en aú þíngmönnum ei se snúinn hugur með, a'ð halda nuill
þessu áfram; eg get ekki skllið í því i og gagnstætt því, sem þíng-
maður Mýramanna sagði, þá held eg það se almennur vílji þjóðar-
innar, að sveitastjórnarlögin komist í það horf, sem stringið "ar upp
á á síðasta þíngí, sem mál þetta "ar rætt ái að menn hafi ainazt
við sýslu- og hreppanefndunuin, því trúi eg varla; eg vil þær helzt,
og hversu góoar þær eru, sýnir einmitt það, a'ð þar sem um mikils-
varðundi malefní er aú gjöra, þá eiga ser nú nefndir stað, Hvernig
skyldi klabanuilfð hafa farið, ef ei helðí verið hafðar þvílíkar nefndir,
og mun þó ekki af velta, a'ð "el se i eg held, aú hreppstjórar gæti
lítið útverkað í þVÍ, ef ekki væri nefndir í hreppum og sýslum líka.
En mer sýnidt hyggilegt, að þingið taki það fram vlð stjórnina, aa
hreppa- og sýslunefndir se gagnlegar, hvort sem lllenn SyOvilja halda
málinu Ieingra áfram eða ekki. Hvað aðstoðarmenn nmtmanna snert-
ir, þá get eg ekkl annað skilið, en n'ð arntmönnnuum sjrílfum megi
vera þægb Í þeim, þar sem hín gað ii þíngi\) hafa komið umkvartunir,
sín í hverja stefnu yfir því, hvernig jafnaðarsjéðunum hafi verið varíð ;
ein kvartar yfir, að of lítið se tekið úr þeim, hin að of mikið sð
tekið ; eini; og dómarar taka, samkvæmt lögum, meðdómsmenn í
vandamálum, eins væri það a'ð líkindum gott fyrir amtmennina, að
hafa slíka aðstoðannenn. Þíngmanni einum þótti ekki eiga við, aa
alþíngi kysl þessa aðstoðarmenn, en ætla það hafi átt betur víb, ao
alþfngi kysí menn Í jarðamatsnefndina. sem sett var her í Reykja-
vík 1855, og nú í péstuuilanefndlna ? Eg held líka, að það se óþarft,
ao óttas] fyrir því, sem sá, sem gegnir konúngsfullt1'ttu:;törfunum Í
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dag, bill' kvíðboga Iyrír, ab aðstoðarmenn amtmunnanna mundi verða
kosnlr Ól' öðrum ömtum cn þeir ætti heima í. þYÍ ekki þarf að
óttast fyrir, ao þíngmenn kjó~i þá amtmönnurn til abstoðnr, sem fjærstir
þehn eru, ef aðrir jafngéölr fást nær. Þa\) hefir líka verlð talað
um kostnaðlun, og ab taka hann af jafnabarsjóðnum. þao er auð-

'vítað, a\) hann verður nokkur, en ei svo mjög mikill; þVÍ aðstoðar-
mennirnir verða ekki allt af hj,í amtmönnunum, og svo er auðvitað,
að það "CI'Our teklð tillit til þess "io valið, og þeir valdir, sem hag-
anlegast a\) orðlb getur, og menn hafa vlt ,í, En sá kostnaður, sem
verður víð þetta, þá finnst mer sjálfsagt, ao hann gretctst úr jafn-
aðarsjóðnum.

Konúnqsiullirúi : I)ao er þó eitt atrlðl, sem sýnir það, a\) þa\)

er ekkl vandkvæbalaust, ab láta þíngib kjósa aðstoðannennlna, nefni-
lega það, að ef aðstoðnrrnennlrnir felli fnl milli þíngu, eins og gjöra
má stundum fIi\) fyrir að verði, þá el' einginn til á meðan í þeirra
atao til næstu þfngkosníngar.

Guðmundur Brandsson: þab fellst eg á, ai) svo geti Iarið
sem 7wnúngs(ulltrúi nú mælti, því allir menn eru da uðlegír ; en ab-

gætandi er, að her er beblð um frumvarp ; en þegar frumvarpio kem-
ur, getur upp.istúnga komlð um, ab kjósa menn til \"ara; það kynni
má ske einhverjum ao detta það í hug.

Páll Sigurðsson: Eg verð ab vera lÍ því, ab nefndinni hafi
tekizt vel, ekki ab eins á 1., heldur og á 2. atrlölnu í uppástúngum
sínum. þao getur verið, a\) stjórnin fallist ekki á sýslunelndlrnar,
en her eiga þær þó vel víð. Þa\) hefir verið talað um kostnuðinn til

aostobarmanna amtmannanna; en ábur en eg tala um hann, vil eg
fyrst fá að víta, hversu mlklð vald þeirra er, hvort þeir eiga ao hafa
úrskurðarvald, eða ao eins a\) vera til r.iðaneytis ; en eg verð yfir
höfuð að aðhyllast stefnu nefndarinnar.

H. Kr. Friðriksson: Eg verð einnig ab vera ,í þ,-í, ao 1. upp.í-
stúngan og líka hin 2. hafi heppnazt nefndinni "el, ao byggt ~e Ii
grundvallarreglum bænarskrár alþíngís til komings 1855; því eg á-
lít það nauðsynlegt, að gefa stjórninni bendingar um undirstöðuna;
en eg gct ei mælt með 3. og 4. uppasningu nefndarinnar. Menn
vita, ab það hefir verið leingi beðíb um það, að stjörnarfyrlrkomu-
lagi Í~lands yrði breytt, og menn vita líka, ao stjórnin hefir geing-
i'ð feti leingra í því en áour, þar sem hún nú hefur leita'ð álits
embættismannanna um það mál. Menn vita líka, að rfklsþíng Dana
hefur látib það í Ijó1!i, ab ser þyki það ésanngjamt, :10 alþtngi eigi
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hafi neitt vald til þess, a~ ákYeba gjöld og tekjur landsins; en arnt-
mannastjórnin er náteíngd stjórnarfyrirkomulaginu, og því sýnist mer,
at þíngib eigi ekki a\') binda hendur sínar fyrir fram í þessum atríð-
um, og vil eg því helzt, ab nú se sleppt 3. og 4. atrlðínu ; en ef
þingið skyldi fallast á 3. upástúnguna, "ii eg áskilja mer rett til
þess breytíngurutkvæbís, að 3. gr. verði þannig orðuð . "al'l hverjum
amtmanní verði settir 2 aðstoðarmenn", o. s. frv., og eg vona, að
nefndin fallist lÍ það. Þa\') er betra að taka það skýrt fram, að
minnsta kosti skemmir það ekki; og þar sem segir í 3. gr. "mót
sunngjarnri borgun", þá vil eg bæta inn í eptir orðið "borgun((; "Iír
jafnaðarsjdðunum", því ail mer finnst, ab borgunin eigi a'O takast IÍr
jafnaðarsjéðunum einum, og getur því ci "erið tala'O uni, al'l taka
borgun ina annarstaðar friÍ.

Frameiiqumaður: l~a'6 hefur verið svarað flestuni af þeim mót-
mælum, sem hafa kornið á móti nefndar.ilitlnu, og hafa þau ekki
heldur veríb veruleg á móti því sjálfu. Menn hafa helzt talað á
móti 3. gr., en eg bíð þíngmenn a~ gæta að því, að það var einmitt
ein af upp.ísningunum í frumvarpi stjórnarinnar 1855, að nrntsráð
skyldi hafa ,í hendi eptirlit með opinberum sjóoum. Þíngmabur
Reykvfkíuga vill sleppa 3. og 4. atriðinu af von um, að nýtt stjórn-
arfyrirkomulag komi bráðum, og álítur því þessa uppástungu komna
í ótíma; en eg se ekki, að þetta geti verið þessu máli til Iyrírstöbu ;
því ef lagt verður fyrir næsta þíng frumvarp til nýrra stjórnarskip-
unarlaga, þá líður þú 1 eða 2 ár, á~ur en það frumvarp getur orð-
ia aa lögum, og er einginn skaði a'O því, ao fá þungað til þessa að-
stoðarmenn amtrnannannaj en ef frumvarpið skyldi ei koma ,\ næsta
þing], þá er því síður skaði ab því, þó þessl bæn þingeins feingist.
Um borgun þessara aðstoðarmanna virðist mer ei vera kominn tími
a'O tala; rikvilrðun þar um mun verða í frumvarpinu, þegar það kem-
ur, og þri geta líka breytfugaratkvæbl og uppastungur því viðvíkjandi
komið :í sínum tíma. Her ern aa eins teknar fram aðalgrundvallar-
reglurnar. Eg get ekki skilið í, al'l það yrði svo örðugt að kj6sa
þessa aðstoðarmenn ar alþíngi, því að þínginönnuui getur ei dottið Í

hug, að "elja mann í Hornafirði fyrir aðstoðarmann amtuiannsius í
vesturamtínu ; alþtngismenn eru ekki SYO dskynsarnir, ao þao taki
tali. Eg geti ei fallizt á það, að biðja stjórnina um frumvarp,
iÍn þess 11m leið að gefa henni bendíngar um það, hvort menn vilja
nýtt frumvarp, e'Oagrundvallað lÍ tillögum alþíngís 1855; því það get-
nr sett stjöruin» í mikinn vanda, og er ekki þíuglnu samboðíb, l'a~
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hefur ekki heldur verlð Iastlega mælt á móti upp.ístiingu nefndarinnar, og
vll eg alveg fallast lÍ breytíngaratkvæbi þingmanns Reyhíkínga, a~
greinin verði orðuð þannig: "a'ð hverjum amtmanni se settir 2 a'ð-
stobannenn", þar það er til skýrtngaruuka. þa'ð er sjálfsagt, a'ð
stjórnin ei hefir fallizt á sýslunefndlrnar eða það Iyrirkomulag, sem
þíllgi\) stakk upp ii 1855, og get eg ei seð, þegar eg skoða það frá
stjórnarinnar hlið, að það komi af öðru en því, að stjórninni hafi
ei líkab þa'ð fyrirkomulag; hún vildi hafa fyrlrkomulagtð sem óbrotn-
ast, má ske hefir þínginu ei tekizt að gjöra það þ.i,

H. Kr. Friðriksson: því, sem hinn hattvirti (mrnsögumaður
sagðí um 3. atríðlð, get eg ekki verið samdóma. Hann sagðl, a~
frumvarp yrði lagt fyrir þínglð 1861, og að þá megi ákveða borgun

abstobarmannanna, en eg Be ekki, að aðstobarmennirnir geti komizt
lí fyrri, en borgull þeirra er <Í kveðin, sem ei verður fyr en frum-
varp er lagt fyrir þlngíð, og se eg ekkí, að það ae nein ástæða með

3. atriðínu. Ef stjórnin legði frumvarp um þetta fyrir þínglð 1861,
og líka um annað stjdrnarfyrirkomulag á Íslandi þessu gagnstætt,
þá er það nokkuð skrítið; eg held, a'ð það se nóg, a'ð biðja stjórn-
ina nú um, a'ð leggja frumvarp fyrir næsta þíng, byggt li grund-
vallarreglum þeim, sem eru í bænarskrá alþíngis 1855; þá er stjórn-
in eigi bundin í því, a'ð leggja frumvarp fyrir þínglð um stjórn lands-
ins eptir því, sem henni líkar bezt. þa'ð er líka mótsögn í því, að

"ilja úí 2 aðstoðarmenn fyrir amtmennlna, ef þessi þrísklpru amt-
mannastjórn ei er haganleg fyrir oss, eins og hún ,íot. ekki er; því
opt er ágrelníngur milli landsbría út af því, a'ð úrskurðir amtrnann-

anna eru ólíkir, og er því meir í þetta atrlðl varið, en sýnist víð
fyrsta ;ílit.

Indriði Gíslason: Eg sé, að nefndin hefir hnýtt her aptan víð
atri'ði uppástringu minnar (Forseti: pa'ð hefur ei nefndin gjört,
heldur eg), og ætla eg ei a'ð fara mörgum orðum um hana; en eg
vona, að þíngmenn álíti ekki, ab það se af ertni, ei Ild og þíngmaður
Skagfir'ðínga sagN um 30000 dalina; en eg hef her í minn dóm með
mer, þó eg komi með vlðaukaatkvæbí við upp-ístringur nefndarinnar.
þíngmaÐur Reykvíkinga hefir mælt í móti aðstoðanuönnunum, og er
því meiri ástæba fyrir mig, að koma með varaupp.ísuingu mína; það
el' eins og nefndinni hafi fundizt lögákveðin útgjöld standa fyrir. að
setja aðstoðannenn, en eg get ei se~, að það tie til fyrir-
stöbu, að lögakveðín útgjöld takist úr jafnaðarsjóðnum því, að að-
stoðarmennirnir fáist; en þar sem lögakveðín gjöld eru, er auglýs-
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íng reiknínganna nægileg tryggíng; eu þó aðstoðannennirnir se, el'

ekki sk aði ao því, að gjöldin se samt lögnkveðin. NIÍ stendur illa á,
og óska eg, ao menn ei skoði rnalið eptir því ástandi, sem nú er
meðan kláðinn er, og veit eg, að það vakir fyrir Norblcudíngum, ao
vilja f.i réttar lagareglur fyrir tollatökum, og Býnist mer varlega far-
andi út í m.ílíð, því þíngmenn vilja víst ei spilla retti þjóðarinnar í
hinum ókomna tíma; eg vil spyrja, hvort Norðlendingum ei hefbí
líkað ver, ef amtmaður þeirra hetöl tekíð úr jafnabarsjdbmuu, til
þess a'ð endurgjalda verði, niðurskurb og líka lækníngakak, og getur
það ei verið réu, að hin almennu þjöðnauðsynjanuíl gjaldi einstakra
atvika; eg held, a'ð menn þurfi ekki heldur að hneykslast í lögákveðn-
um takmörkum, því það væri þó vL! verra, að biðja um dtakmarkuðar
lögleysur, en lögákvecin takmörk. Eg vil því leyfa mðr að áskilja
mer rett til viðauka- og varaatkvæðís, vlðaukatkvæðið í þ.í stefnu,
að allt það, sem tekið hefir verið án laga IÍr jafnaðarsjöðunum síðan
24. nóvember 1856, verði þeim endurgoldi'ð úr rfkissjéðinum, og
jafuaðarsjúðlrulr settir aptur í samt lag. Eg get ei séð, ao það se
rángl<ítt, þó menn vilji láta fylgja Iög.íkveðnum reglulII, því til vil

eg a'ð se lög fyrir útgjöldum jafnaðarsjóðelus, a'ð ei se teknir ýmsir
tollar undir því nafni. En ef 3. upprístúnga nefndarinnar fellur, og
viðaukaatkvæcí mitt líka, þá vil eg áskilja mér rett til varaatkvæðis

í þá átt, að vald amtmannanna yfir jaf'naðarsjdðunum se nákvæmar
takmarkað, og frumvarp um það lagt fyrir þingið, ef sveitarstjórnar-
frum varpið dregst.

Guðmundur Brandsson: Mel' getur ei skilizt, ao fyrsta breyt-
fnguratkvæðlð eigi her víð, heldur sýníst mer það vera fyrir utan

nuílið. Nngma'ður Reyhíkínga var hræddur um þetta mundi koma
í briga vio það stjérnarfyrlrkomulug Íslands, sem VOIl er lÍ; en mer

synist ci "ert, a'ð "em ao spá neinn UIlI það. Menn vonuöust eptir,
a'D það mundi komast alla leið 1851, eu uú er komið 1859, og það ekki
komiö leingra, þó síðan "e 8 ár og ekki meir. Eg held líka, ao það se
misjafnar melníngar um það, hvort meun eigi Iramvegls að hafa amt-
mannastjórn eðu eigi, og þ.í lÍ víst her Vj(" ao "menn vita hverju menn
sleppa, en ekki hvað menn hreppa ", Menn hafa líka í klaðumalinu dæmi
upp á, all ekki tekst betur, þó stjórnin se sameiuub ; amtmennirnir komu
saman, til þess ao semja frumvarp tillaga í klaðamallnu, og giltu ei orðið
ii eitt s.íttlr. IHr er verið ao tala um amtruenuina, sem er sú stjórn,
sem mí er; ef henni yrði breytt, þá mætti líka breyta þessu fyrir-
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komulagi með aðstoðarmenníua, og mundi eingin vandræði verða
úr því.

Forseti,' Vegna þess ao tleiri þingmenn yor'ba mí a'ð fara af
fundinum, get eg ekki leyft, aÐ umræðurnar haldi nú áfram, og vil
eg því biðja þíngmenn að segja til, hvort þeir vilji taka aptur til
máls í þessu máli, þ\'í þá mun eg gefa þeim kost á því á fundi,
er haldinn verour í kvöld.

Benedikt Þórðarson,' Vlðvíkjandi nlðurlagsatrlbum m áls þessa
álít eg, að tölulíðimtr 1. og 2. se vel hugsaðir, og um það eigi a'ð
biðja, sem undir þeim er; mer sýnist lítio vit í þVÍ, að biðja stjórn-
ina um sveitastjdrnarlagafrumvarp, se henni ekki bent á neitt, sem
undírstöbuatríðí til þess. A'i'l amtrnenn fái aðstoðarmenn til niða-
neytís ser í umsjón þeirra sjóða, sem þeir hafa undir hendi, ætla
eg vel megi vera, þó mæli eg ekki fast fram með því; en se menn
þessir settir, þá líkar mer ekki, að þeir fái borgun fyrir starfa sinn
einúngis af jafnaðarsjóðunum ; eg vil þeir fái hana af <illum sjöðun-
um að sanngjarnri tiltölu, og um það, sem eg askyldl mer í dag, ao
alþfngið velji menn þessa, sýníst mer bezt fallið.

Óskuou þ,i nokkrir þíngrnenn, að fá ao taka til mals, og var
umræðu þessa mals þVÍ ei lokið, heldur frestað til kvöldfundarlns,
er forseti akvað Id. 7, til þess ao ljúka "io dagskrána.

Fundi slitio.

3. ágúst - tuttugasti og þriðji fundur.
Forseti gat þess, ao af þeim þmgmönnnm, sem ekki væri komnir

:i fundinn hefði að eins þingmaður Skagfir'i'línga tilkynnt ser forföll
sín,

Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti,' Sumkvæmt dngsknínui verður þ:i haldið áfram undir-

búníngsumræðunní um sveitastjórnarmálið ; framsögumaður er hinn
hattvirri 3. konúngkjörnl þingmaður.

Var malíð sfðan afhent framsögumanni.
Framsögumaður (Petur Petursson),' þa'i'l var í dag tekio fram

af þíngmanni Reykvíkinga sem astæða á móti 3. uppastúnguatribi
nefndarinnar, a'ð ef þíngið bæði um 2 aðstoðarmenn fyrir annmenn-
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ina, þ:í kynni það ao komu Í bága víð etjdrnarsklpunarmalib ; en eg
get ekki se<l það; og ef ekkert frumvarp til nýs stjórnarfyrirkomu-
lugs skyldi komu fyrir næsta þíng, þ:í þykir mer illt, ao draga þetta
m.il eptir því, i'a<l er líka hægt ac fleygja því Í menn við hvert
eitt mál, að það muni koma í bága við stjérnarskípunanu.ílið, ef
það mí se út gjört, og má með þ\'í styðja a'ð því, a<l ekkert verði
gjört; það má bníka þessa mótbáru við mörg mal; það má 1. a. m,
segja, ac það se ei nÍl tími til ao biðja IlIll auglýsíngu á reikníng-
um opinberra sjöba, vegna þess ao VOIl se á, að amtmannastjórnin
verbi af tekin u<l nokkrum árum liðnum. þa<l sem breytt er, verð-
ur a<l breytast samkvæmt því fyrlrkomulagí, sem er, þegar breytíng-
in er gj1ir<l. þa<l hefir mikið vcrlð tala<l um kostnaðinn við þessa
aðstoðarmenn, og þfngrnaðurinn úr Barðastrandarsýslu hefir askilið ser
breytfngaratkvæöí um það, að kostnaðurinn borgist IÍr öllum sjóðum,
sem arntmenn hafa undir sinni hendi, og get eg ei haft í móti því;
en eg veit, ac það hafa eingin vandkvæði verið á því, að f,í stjórn-
ína til, a<lborga fyrst um sinn nýjan nauðsynlegun kostnað, því stjórn-
in hefir ætfð fúslega greitt. nýjan kostnað, er henni hefir þótt nauð-
synlegur, úr ríldssjóðnum, og svo sfðan Ieinglð hann endurgoldinn.
þetta eru helztu mötbarurnar, sem fram hafa kornið á mötl 3. og
4. uppástringu nefndarinnar, en 1. og 2. upp.isttingunní hafa flestir
verið samdóma.

Jón Sigurðsson Ir.í Tandraseli : Eg tók það fram í tölu minni
í dag, ao það væri kostnaðurinn, vegna hvers eg híkaði mer við ao
biðja um þetta amtsr.ið ; þa'ð kann að vera meir en gott, a'ð fá það;
þao er gott, It'ð geta Ielngið alla gób hluti, framför og lagfæríngu
allt í einu; það kann a\') vera gott, ab fá fjórfætta sveítarstjórn,
margfætta sýslustjórn og þrj:í nmtmenn í hvert amt ; það læri á-
gætt að fá lugasköla, það væri gott að I'á baruaskóla; þá er gott
að fá læknaskóla, og ~\'O líka svo sem 3 brinaðarskdla, líka sjó-
mannaskóla og heræf'íngaskéla ; en það þarf efni til all" þessa, og
á þá ekki við UIll leíb a'ð vera að kvarta um húngur og hallæri,
og veina um hjálp og ölmusu, þa'ð henr nú verið talað um, að
f;i allar þessar stofnanir lÍ þessu þíugi, og nuilefnlð, sem liggur mí
næst fyrir á dagskránni er um, a'ð fá þrj.i búnaðarskóla lÍ kostnað
fasteignarinnar og þess framtalda lausafjár í landinu. Hinn heiðrabi
framsögumaðu1' vill, að jafnaðarsjdðurlnn gjaldi þessum 6 aukanmt-
mönnum, og þá er s,i kostnaður á Iausafðnu ; skyldi mí aldrei mega
fulls etja á þetta tíundaða lausafð í landi þCSi3U? S,í helðraði þíng-
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maður lír Gullbríngusýslu huggaðí mig nú nokkuð llIe~ þenna kostn-
ab, því hann gjiir'bi do fyrir, ao þessir aðstoðarmenn yrðí kosnir af
alrmigastðtt, og væri þeir þ:i vanir við, ilO fá lítið eða ekkert; það
þarf ekki ao hafa sanngiminn við, þegar þeir eiga í hlut; þar á móti
hefir nefndin ætlazt til, ao þeim yrði borgað sanngjarnlega ; en ekki
bendir Mn stj6rninni neitt á, hvar skuli taka þá borgun; því þótti
mer það rett eptir sömu hugsunarfræðl, ao hún ekkert skyldi hafa
bent stjórninni um, hvaða grundvallarreglur að hún skyldi brúka til
sveítastjrirnarlagnnna, því þar hefti þ6 stjórnin miklu meira h,;;í ser
í því efni. Hinn háttvirti 3. !wnúngkjörni þíngmabur, sem er fram-
~(jgumaður, svaraði mer því í dag, ao þó alþíngi kysi þessa aðstoð-
armenn, þá mnndi það varla kjósa svo klaufalega, að kjósa menn
úr Hornafirði til aðstoðar arntmauninurn fyrir vestan; en eg vil svara
honum, að alþíngl, sem :Í ao kjósa, er saman sett af mönnum IÍr
ýmsum hornum landsins, og getur því auðveldlega að borlð, ao mað-
ur úr Hornafirði eigi að kjósa þessa menn; nú er lfkast til hann þekki
miklu betur trúskap og hæfilegleíka kunningja sinna í Hornnfirðí,
heldur en vestur í Stykkishólmi, þar sem hann þekkir ekki eitt ein-
asta mannsnafn. því skyldi menn nú ekki kjdsa þá, sem maður
þekkir bezt og trúir bezt, þegar allt. þetta er óbundlð ? þao er ann-

ars líkast, ao kosningar þær yrðl á vío og dreif, eins og 'kj6send-
mnir, og er bígt ilO segja, IÍr hvaða horni menn yrði, sem feingi
flest atkvæði, því það er líka einkenni þessa máls, að sumir fara að
brúka horn, en sumir hnífla, þegar það kemur til skjalanna.

Framsögumaður : Eg held, a'ð þfngmaður Mýrarnanna gjöri ser
stórar hugmyndir um kostnaðinn ; en eg held hann þurfi ekki a'ð
verða svo mikill, því eptir því, sem eg hefi hugsað mer, þurfa a'ð-
stoðarmennirnír ekki nema svo sem tvisvar lí ári a'ð líta á og yfir-
skoba reikningana hjá nrntmanni, og held eg ao kostnaðurinn yi'ð það
þurfi ei ao verða stér. Eg man eptir því t. d., ao þegar eg var í
Snæfellsnessýslu, þá var mer skipað a'ð fara gó'ða dagleið ;í fund
amtmanns um hávetur, til þess í sameiníngn vlð hann a'ð setja kapí-
tulstaxtann, og fekk eg 15 rd. fyrir ferötna, og var eg ánæg'ður, þó
eg bæði hefbí fylgdarmann með mer og hesta; og held eg því, að það
geti ekki orðið svo mikið, sem þarf að borga þessum aðstoðarmönn-
um, sem yrl'li svo sem 2 nætur hjá amtmönnunnm um kyrrt, með-
an þeir yfirskoðuðu reikníngana. Eptir þeirri grundvallarreglu, að
þíngi'ð mundi velja þessa menn eptir kunnngleika, þá veit eg ekki
hvemig fer, ef hver þíngmaður veldi þli, sem honum ern kunnug-
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astlr ; eg ímynda mer, a'tl þ.í kynni þa~ a'tl geta komið fyrir, a~
þingmenn veldi sinn hver, og all þá yrðt í rauninni einginn kosinn.
Mer sýnist menn ekki þnrfí að binda sig við þ.i menn, sem menn
þekkja, heldur verði menn, þegar menn eiga all kjósa allstollarmenn-
ina í þeim ömtum, sem menn ei ern kunnugír í, all fara eptir því,
sem kunnugír þíngmenn segja, og velja þá, sem þeir rá'ða til all kjósa,
og álíta greinda, gætna og ráðvanda Illenn ; þannig 11111ndi eg fara
all, ef eg t. a. m. ætti a'ð kjósa aðstoðarmenn amtmannsins í norður-
og austur-umdæminu, og þannig ímynda eg mer all aðrir gæti einn-
ig farill all. Eg ætla mer ekki ao halda fast í 3. og 4. upprístringu-
atriði nefndarinnar, ef þínginu lízt all sleppa þeim, og skal eg ekki
gjöra þau all kappsm.ilí, Nefndin fór elnúngis þessum atriðum ;i
flot, af því hún aleit þan góo til tryggíngar.

Guðmundur Brandsson: hlo er undarlegt af þingmanni Mýra-
manna, að vilja fella 2. upp;í'<tlínguatriOi;\ sem er í rann og veru
undirstalla málsins; það er þó sprottið af innlendri rót, eins og hann
velt; en kæmi rni ii næsta þíngi frumvarp eins og beðið er um, og 2.
uppástúnguatriði yrði mína fellt, þá lllundi hann víst hafa það illl1óti
því, a'ð það væri sprottið af útlendri rót, eins og hann í öðrum mál-
um hefir stundum kornill með þessa mótbaru ; ef þessi töluliður fellur,
þá getur" stjórnin farill sinna ferða í tilbúníngi frnmvarpslns. Hann
sagbi Iíka, aD þjóbarviljlnn væri ei með þessum sýslunefndum og sveita-
nefndum, en mer sýnist, að ef alþíngi vill hara þær, þá se þa'ð þjó'ð-
arvilji ; því þjóNn hefir lagt sinn vilja ;Í vald alþíngís, og er því
þannig, ef það er vilji alþíngls og þjóðarlnnar, í tvennu lagi þjóbar-
"Vilji. Eða getur þíngmaöurinn bent mer á nokkra bænarskrrí fd
þjó'ðinni, síllan m.il þetta var her rætt 1855, sem afbiðji þessar um-
töluðu nefndir? Geti hann þall ekki, þ,í getur hann ekki heldur sann-
að, a'ð þær se gagnstæðar þjóð\ iljannm. þall hefir verið talall UIl1
kostnall þann, sem leiða mundi af þeim aðstoðarmönnum arntmann-
anna, sem lIpp ;1 hefir verið 8túngi'bi eg held að hann þyrfti ekki a'ð
verða svo mikill, Því ef valdir yrði almugaruenn, þá gjöm þeir svo
margt fyrir lítið og stnndnm ekkert, að þeim bregður ekki vlb, þó
þeir feingi litla borgnn fyrir þenna starfa; all minnsta kosti mundi
hreppstjórar varla kippa ser npp vi'ð það, því þeir eru slfku alvanír ;
samt ætti þessir aðstoðarmenn að fá borgabnr fereir sínar, eink-
um þegar þeir fara langan veg, og líka væri ósanngjarnt, all þeir
lIefM ekki all minnsta kosti fæðispeninga mellan þeir dveldl hjá amt-
mönnunum. Ef sveltastjómarmalíð, eins og þa'6 kom frá alþíngi
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1855, er skoðað, þá er eíngln borgun ætluð sýslnnefndum og hreppa-

nefndum ; amtmenn hafa líka kallað menn a futÆ, og hafa þeir, sem
kallaðir hafa "erið, einga borgun feingið, svo það er eingin nýlunda,
þó borgunin til aðstobarrnannanna yrði ekki serlega h.í ; en af því
menn með þessum nðstobannönnum má ske fli betri tryggingu, en
án þeirra, og mer þykir líklegt, að svo miJd'll vinníst, að það se til
vinnandi, að borga þeim dHítið, þ;i held eg þessari uppástringu fast

fram.
Indriði Gíslason: Ef margir hreppar hrdsuðu því happi, að

eiga eins duglegan hreppstjóra og þíngrnaður Mýramanna er, en það
hafa mí ekki allir því happi a'll hrósa, þ/í mundi ekki vera mikil
þörf :í sveitastjdrnarlögum. þa'll er eingin hætta btíin með 3. og 4.
atriðin. þíngmönnum kann má ske að þykja breytíugaratkvæði mitt

gífurlegt, en eg vil ei bera það fram með neinni frekju, og vona,
a'll þíngmönnum þyki þa'll sanngjarnt.

Forseti: Eg get ei leyft að umræðurnar fari lít fyrir sveita-
stjórnarmáIi'll, en þessi uppástringa varaþlngmnnnslns IÍr Dalasýslu

kemur sveltnstjdrnarrn.ilinu ekki "ið, heldur tilhögun á fe jafnaðar-

sjóðsins.
Indriði Gíslason: Eg skal þá ekki tala meira um það, en held

samt áfram með að riskilja mer vara- og breytíngaratkvæði, og skal

eg ekki fara leingra lít í það.
Forseti: Eg "ii bæta því vi'll það, sem eg sagði, a'll þar mer

heyrðist það vera meiníngin í nppásttíngu þíngmannsins, a'll bæta
jafnabarsjébnnum það upp, sem þá mí kynni a'll vanta lí, til al'! geta
borið gjöld sín, þ,í er það önnur ástæðan, er gjörir, að þa'll at-
riði eigi má ræða að þessu sinni.

Páll Melsteð: Nefndaralltíð fellnr mer yfir höfuð vel í ge'll, og
1. uppástúnguatribí nefndarinnar vil eg fyrir mitt leyti aðhyllast; því
mer þykir þa'll rétt, a'll stjórninni se S)~J1t, að Íslendíngur hafi ahugn
á málinu. 2. atrlðínu er eg einnig samdóma, því eg nlít það rett,
a'll stjórninni se gefin bendíng um, í hvata stefnu þíngi'll óski a'll
frumvarpið fari; en úr því fer að koma hik á mig at fylgja uppá-
stringum nefndarinnar, og eg ber kvíðboga fyrir, at 3. og 4. atriN'Il
komi ekki a'll þeim notum, sem til er ætlazt. BæN er þal'l, at kosn-
íngar þessara manna geta stórum mistekizt, og svo "eit eg ekki heldur,
hvaða þý'llíngu þeir eiga a\") hafa, hvað mikið tillögur þeirra eiga a'l>
gilda, en kostnaður verður talsverður af þeim, og held eg a'll gagnið,
sem menn hafa af þessum aðstoðarmönnum, vegi ekki upp á m6ti
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kostnaðlnnm, og vero eg því a'6 svo vUXI1U máli ai) vera métfullinn
3. og 4. atriðlnu.

Jón Hialtalín : Mer þóttu mótbárur þíngmanns Mýramanna
mjög sannfærandi, og vero eg að fallast á þær, þó eg viðurkenni,
að nefndar.ilitlð se vel samið; en ef við viljum fá sveítastjérn, ,'erl':-
ur nlðurstaðan sú, ao við verðum að vita, hvað stjórnin vill, og hversu
lángt hún vill gánga. Með því stjórnin í 4 lír ekkert hefir gjört
við m.ilið, er líklegt, ao htin ei vilji g:ínga inn 'ú tillögur alþíngls i
álitsskjali þess til kenrings 1855. þao hefir verið sagt, ao þao !le

vilji þjéðarinnar, en eg held ao se misjafnar meiníngar um það ; a()
minnsta kosti hefir mer hcyrzt menn hi~r í sýslunni vera rí þeirri
gagnstæðu melnfngu, og held eg. ao þfngíð gjöri því bezt í að strila
varlega upp á það, að þetta se þjéðarviljl. En hafi tillögur al-
þíngis ei í 4 rir getað fundið mið í stjórnarinnar augum, þ:í lllunu
þær ei finna hana, þó ver mí biðjum um hið sama. En þegar ver
biðjum um þetta til þess, sem þörf er lÍ, þ.í fellst eg á 1. nið-
urlagsatriði nefndarinnar, en ekki ú hlð 2. Eg hefi það móti því,
ab velja aðstoðarmenn, að það er ótilbærileg tortryggni, því amt-
mennirnir eru þó rosknír og ráðnir menn, sem stjórnin hefir trrinð
fyrir embætti, og sjóðir þeir, sem þeir hafa undir höndum, eru
ekki svo stórir a() þeim se ekki trúandi fyrir þeim; það færi líklega
ekki betur, þ6 þeim væri settir tllsjrinarmenn, en eg er hræddur
um, að það mundi gjöra linleik í öllum raðstöfunum þeirra. það
eru nög næmi t.il þess, að mí er ekki gjört neitt án þess, ao spyrja
stjdrnarráðlð Illll það ; eg vil tiltaka um sæluhúsið á Helllshelði; þa()
átti að kosta 10 rd., en það hafði amtmaðurinu ekki vald til ao
veita, eptir því sem sagt var, og eru slíkar dosta fanir opt til III ik-
illar hindrunar í öllum íramkvæmdunum. Ef mí amtmennirnir ætti
a'6 fara með hvað eina til aðstoðarmannanna , sem væri í austri og
vestri, þ;í mundi tortryggni og linlelkl í allri framkvæmd verða a f-
lelðíngln af því. Kostnaðurinn held eg verði minnstur; það er auðvitað,
a'6 hann verður nokkur, en ei svo stór; en vestur kostnaðurinn er tíma-
töfin, sem verður með þessari tilhögun; því það getur komið ser
mjög illa, þegar einhver mál þurfa greiðan framgáng, ao fara með
þau fyrst til aðetoðannannanna ; þaö getur líka staðíð svo á, a()
þegar amtmaður sendir eptir þessum aðstoðarmdnnum, þá se annar
"eikur, en óveður tefji hinn, og er þetta fyrirkomulag mjög óhent-
ugt her á landi, þar sem veður ern opt vond, og vegir slæmtr .og
illt a'6 komast áfram, svo að þat'! er óvíst, að abstoðarmennírnlr $0
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allt af í handrabanum, og verð eg því að vera alveg mótfallinn S.
og 4. atriðinu.

Forseti: Eg verð að biúja hina heiðruðu þíngmenn að gæta
a~ því, að her er ekki verið að ræða frumvarp til sveltastjórnar-
laga, heldur þessi níðurlagsatnði, sem fyrir liggja, og að hve miklu
leyti þau se hafandi eður ekki, og rett að biðja konúnginn, að þau
se tekin til greina í því frumvarpi, sem hann er beðinn um að láta
leggja fyrir næsta þíng; það dugar ekki a~ fara að tala á vi~ og
dreif um sveltastjémarfrumvarp, sem ekki liggur fyrir, því með því
lagi gæti undírbriníngsumræðan ekki or~i~ búin á 4 dögum; hins
vegar verð eg þó að játa, að hin heiðraba nefnd hefir gefíð þing-
mönnum nokkurt tilefni til þessa með hinu miður heppilega 3. og
4. uppastringuatriðl sínu.

Arnljótur 6lafsson: Eg skal halda mer vio nlðurlagsatríðin.
þótt nú hinn h.íttvirtl framsögumaður og þíngmaðurínn úr Gull-
bríngusýslu hafi tekið margt fram, vil eg samt benda þínginu á það,
hvernig eg, sem nefndarmaður, hefi skilið maltð. Þa~ hafa komlð
mótmæli mót 2. og 3. og 4. niðurlagsatriðinu, og vilja þeir, sem
mótmæla af þingmönnum elngar bendíngar gefa stjórninni, en eg vll
spyrja þíngmenn að því, hvort þeim geingur það til þessa, að þeir
hafa svo gott traust .i stjórninni, að þeir vonist eptir, að frumvarpið
frá henni verði svo gott, að eingu þurfi þar við að bæta. Ef þetta
er ástæðan fyrir þvi, að þeir vilja eingar bendíngar gefa stjórninni,
þá get eg skilið það, því þetta er sú eina skynsamlega ástæða ; en
sá, sem veit, hvernig frumvarp stjórnarinnar var Iagað, og hvað nú er
gjört i málinu, hann vill víst með mer benda stjórninni á aðalatrlðí
málsins, og á það, hvað nú muni tiltækiIegast, og se eg þá ekki,
að þessar bendíngar geti veri~ minni en í 2. atrlðínu ; því þar er·
a~' eins beðið um, að hið nýja frumvarp verði í hreppstjórn og sýslll-
stjórn lagað eptir uppasningum alþingis, og þeirri grundvallarreglu
fylgt, að stjórnin se bæðl þjéðleg og ei margbrotin ; en nú varð
nefndin ao fara lítið leingra og nefna amtmannastjórnina líka, því
nefndin sá það eigi til neins, að biðja um ao laga sveitastj6rnina í
hreppum og sýslum, nema amtmannastjórnin væri líka löguð, og á-
leit þá nefndin betra, a'6 amtmennirnir feingi 2 aðstoðarmenn til
braðabyrgða, eins og stúngi~ var upp á í bænarskrá þeirri, er nefnd-
inni var feingin til álita. Nefndin vildi eigi hætta ser Ieingra út í
þetta atriði, því hún vissi gjörla, ao það er viosjált atrlði, og a'6það
stendur í sambandi víð stjórnarskipunarmáli~, þó nefndin heidi ekki,
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all amtmennlrnir se eins skammlíílr eins og þingmaður Reykvfkínga
hélt. Ef menn nú ekki vilja tilsjónarmenn með amtrnönnunum, þ,i skil
eg Í því, all menn eru lÍ móti 3. og 4. atriðínu ; en þá verða menn
líka all vera lÍ móti frumvarpi stj6rnarinnar, og gjilra menn því amt-
mönnunum eingar gersakir. eins og hinn 6. konringkjíirni þíngmaður
sagði lÍllan, heldur þykir þeim amtsstjómlnni í eingu ábótuvunt, og
þat> mun þeim þó ekki þykja. þall er ekki heldur eins og þetta
eigi ser hvergi stall í öllrum löndum, því amtsrað eru bæði í Dan-
mörku og Noregi, í ÞJ~zkaláDdi og í Frakklandi, og er það víst ekki
af grunsemi við amtrnennlna, all þau ern í þessum löndum, og sýn-

ist mer, all það se ei rett af menntuðum mönnum, sem þó þekkja
til í öcrum löndum, all koma með slíkt her lÍ þinginu. þall er satt,
all þessir allstoðarmenn kosta nokkuð, en állur en menn hafna þeim,
ætti menn all gæta all því, hvort það ekki svari kostnaði all hafa
þá. Eg verð all segja það, all eg held all þeir launi sig; því þ.í
yrði amtrnannastjrimin þjóðleg, og amtmennirnir gæti þá byggt úrskurði
sína á vilja þjóðarinnar, og þyrfti ekki all fara með hvað eina til
dllgjafanna, og veit hinn 6. konúngkjörni þingmaður, hvað af því
hefir ílotið ; amtmennirnir hafa sta'Dill uppi með t6mt blek og pappír,
en eigi haft tveggja skildlnga ráll, og því hefir eingin framkvæmd
orðið af skipunum þeirra; en skipanir stjórnarinnar hafa kornið í

ótíma.
4. greinin held eg all se mjög hentug, og all þall se betra, all

alþíngl kjósl þessa menn en alþýöa , og styður þessi uppastúnga sig

,-ill 6. gr. í tilsk. frá 28. maí 1831, sem er undirr6t alþíngtstilsklp-
unarinnar, en annars viljum ver eigi fylgja þessu svo fast fram, all
vcr;viljum fyrir það gjöra þíngræbumar úr hófi langar.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: þall hefir flest verill teldll
fram, sem eg ætlabí all segja, svo eg hefi ekki miklu "ill það all
bæta, elnúngls vll eg geta þess, a'ð þó all ræða þíngmanns Mýra-
manna hefði mikil áhrif ;i hinn 6. konúngkjörna þingmann, þá fekk
hún ekki mikill á mig. Eg skal benda hinum 6. komingkjörna þíng-
manni til Þess, all það er ekki rétt hermt, sem haun sagðl, all sýslu-
og hreppanefndir se ei komnar inn í meðvitund þjóðarinnar; því eg
held einmitt, all í flestum sýslum se þessar nefndir komnar inn í
meðvitund þjéðarínnar, og sest það Ij6sast af því, hvað þær eru
korunar víða lÍ, annaðhvort no tilhlutun sýslubrianna sjálfra eða sýslu-

mannanna i það kann all vera, all þessar nefndir se óþarfar, ef allir
hreppstjórar væri eins duglegir í stöðu sinni eins og þingmaður
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Mýralllanna, en þa~ mun varla vera "on á því alstabar. þa'ð getur
verið mikið mel) og mót þessum aðstoðarmönnum amtmannanna, og
mer er ei SYO serlega Illikio um al) gjöra ab fá þ.í, en mer sýnist
það mjög Isjárvert fyrir þfnglð ao taka ekkert til greina þær um-
hartanir yfir raðemennsku amtmannanna, sem korníð hafa til þfngs-
ins að vestan og sunnan, og u\) gefa þessum harómuðu röddum
eingan gaum; mer sýnist líka að amtmönnunum mætti sjálfum vera
þægð í, að fá þessa aðstoðarmenn, svo a\) þar með létti á þeim þeirri
tortryggni og ábyrgð, sem nú hvílir lÍ þeim út af meðferð og brúk-
un þeirra opinberu sjéða, er þeir undir hendi hafa. IIvað kostnað-
inn snertir, þ:í held eg að þingmenn gjöri þar úlfalda úr mýflug-
unni. Starfi aðstoðarmannanna yrði eptlr minni skoðun ekki SYO

mildum umsvifum bundinn, að það, sem þeim yrðí borgað, yrðl til-
finnanleg álaga fyrir almenníng, og eg get ei skilið, ao almenníngur
leti sig muna slíkt, ef hann "ill fll þessa aðstoðannenn á annað borð.

Guðmundur Brandsson: Þegar mál þetta var rætt til inn-
gángs, þá bandabí liOmíngsf«lltrúi lÍ móti málinu, a~ það yr'Oi tekið
til nefndar, af því að stjórnin hugsaöl ser mál þetta öðruvísí , og
vildi má ske hafa eins konar Iandsrað, og einmitt þess vegna álít
eg það rett, a~ gefa stjórninni þessar bendíngar. Hinn 6. koming-
kjörni þingmaður sagðl, a\) aðstobarmennírnir mundi verða til þess,
að tefja fyrir fljótum framkvæmdum málanna; en eg vil spyrja hann
a~ því, hvort þeir muni hafa tafið framkvæmdirnar meðan þeir ekki
voru settir, og þess vegna hafa víst r.íðstafanímar í kldðamalinu
geínglð eins greiðlega og kunnugt er orbíð, Eg held, a'ð amtmenn-
irnir hafi haft fríar hendur til þess, ao grípa í jafnaðarsjdðinaj því
ef "er skoðum þenna nafnlausa relkníng yfir tekjur og gjöld jafn-
aðarsjöðsíns í suðuramtínu, sem kom út hel' í vetur, þá mun þar
vera reiknaður ferðakostnaður stlptamtmannslns í kláðamrillnu, og
þar ab auk, í tilefni af íjárklabanum nærfellt 2,000 dalir, og þegar
svona fer, ætli það væri þá af vegi, a'ð fleiri væri um það að semja
jafnaðarsjdðsreíknínglnn ? þao ynnist þó með Því, sem mælt er: "a~
spyr þjóð, þ~í þrír vita". Hvers vegna skyldi það ekki nægja, all
hreppstjórar einir hefðí ' umsjón sveltarsjóðanna ? II "ers vegna skyldi
prestar og hreppstjórar vera settir, yfir þá í sameiníngu, nema til
þess, all fá því meiri tryggíngu 't Og því sl{yldimenn þá ekki vilja
fá hina sömu tryggíngu með tilliti til jafnaðarsjöðanna ? Og hafa
ræður þíngmanna ei getað breytt þessari skoðun minni.

Olafur Jóns.on: Í frumvarpi því, sem lagt v~r.Jyrir þínglð
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1855, var ekki gjört rá<>fyrir sýslunefndurn ; en við umræður máls-
ins fann þíngíð strax, að þessar nefndir voru nauðsynlegar, og hað
þVÍ um þær; sumir halda nú a'ð þetta hafi yeri<>þVÍ til fyrlrstoðu,
ab stj6rnin geingi inn á bænarskrá þá, sem þíngi'ð sendi konúngl.
NIÍ er það Ij6slega sýnt í nefndaráIitinu, ab sýslunefndir ern her eins
nauðsynlegar, eins og hreppsnefnd irnar ; og þjöðinnl er eins annt um
að fá sýslustjórnina eins og sveitastj6rnina, og vil eg því -ekki missa
2. atrlðlð, heldur benda stj6rninni einmitt á þetta; Því annars getur
hún hugsað, að þíngið se fallíð frá þessari sýslustjérn ; en mer er
það kunnugt, a'ð það var einmitt sveltastjórnin og sýslustjðmln, sem
öllum geðjaðist vel, en þegar leingra dró upp eptir byggíngunni
hjá þínginu, held eg mörgum hafi Iarlð að geðjast miður. Um 3.
atriðið þarf eg ekki að tala, þVÍ það hefir þíngmaður Borgfirðfnga
gjört nægilega; en á 4. atriðið get eg ekki fallizt, það, að þínglð
skuli kj6sa þessa aðstoðarmenn amtmannanna; því mer finnst að
þeir amtsbúar, sem eiga sj6'ði þá, sem þeir eiga að rá'ða yfir, hafi
einir rett til þess, a'ð kj6sa þá sjálfir; mer finnst ei heldur nauðsyn
á þVÍ, að taka þa'ð her fram, hvernig kosníng þessara manna skuli
Hra; eg held líka, ab þó amtsbúar kysi þ,í sj.ílfir, þyrfti kosníngin
ekki a'ð vera svo margbrotin. Mer finnst þa~ ei rétt, að alþíngi, sem
samanstendur af mönnum úr öllum ömtunum, kjósi þá, og verð eg því
að vera mótfallinn 4. uppastdnguatrlðlnu, en gefa atkvæði mitt með
hinu öllu.

J6n Sigurðsson frá 'I'andrusell : Eg hefi ekki gefið þingmönn-
um neitt efni til umtals Ilm nefndarstj6rn, hvorki í sveitum ne sýsl-
um ; en eg benti ,i, ac' stj6rnin hefði allar þess slags grundvallar-
reglur hjá ser frá fyrri þíngum, og því væri 6þarfi, a'ð fara nú að
tyggja þær í hana aptur i en þ6 um nefndarstjörn ætti að tala í sveit-
um, þá vil eg vera samdóma hinum 6. konúngkjörna þingmanni, að
fleiri raddir her f landi andæfi á móti þeirri stjórn en með; að
minnsta kosti hafa menn talað svo yi'ð mig; þeir hafa nú kann ske
hugsað, að eg vildi helzt heyra það; en það voru líka menn her á
þingi mjög tvílrtibir í þessu, eins og líka atkvæðagreiðslan sýndi, og
víst hefir stjórninni ekki litizt á það, því eitthvað kemur til, a'ð hún
hefir lagt þab mál til hvíldar.

Ekki veit eg hvaðan Suður- Þíngeyjarsýslufulltnía kemur fræði
sú, að geta gjört góða ályktun, hvernln elnvaldshreppstjérn væri kornið
í höndum þíngmanns Mýrarnanna, því 'allir vita, að milli þessara er
ekkert nágrenni. Eg get samt ekki tekið það af honum sem hnífll-
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yr~l, með því líka eg ætla ekki a~ fara í neinar hornastimpíngar í
þessu máli.

það var kostnaðurlnn, sem eg ótta~ist mest ,-ið þessa amtsrað-
gjafa; hinn háttvirti framsögumaður hefir nú gjört lítið IÍr því, og
skýrt þær ástæður fyrir þínginu vel, eini! og honum er ætíð lagið;
hann segir, að þ,l hann hafi lítt að taka þ,ítt í umsjón fjrír með amt-
manninum, hafi þilð kostað sig 1 dagleið, og hafi hann gjört sig
hjartanlega ánægðan með 15 rd.; já j.í, nú verða þessir aðstoðar-
menn 2, þá eru 30 rd., og í öllum ömtunum 6 menn, þá 90 rd.
fyrir elna dagleið, nú verða sumra dagleiðir margar, og svo ferðirnar
margar á ári, og svo mennirnir ekki svona billegir sem þessi maður,
sem allir þekkja ao sanngirni og ó,ígeingni, og hvernig fer nú? get-
ur mí ekki komið töluverður kostnaður ? þar að auki vil eg nú halda,
að hallinn verði annar eins lí hina síðuna fyrir þeim, sem þurfa a~
sækja eitthvað til amtmanna, vegna vafníngs og tafar, sem yrði á
málunum, þegar amtmaður getur ekkert gjört nema með þessum
samkomum. Eg vil því menn gæti að, um hvað þeir biðja, og hvort
það er tilvlnnandí, að biðja um þetta mína í millum, fyr en stjórn-
arsklpunarrnallð kemur fyrir, sem líklegt er að verði nú bráðum,

,þar stjórnin er þó einatt að lofa því, Eg vildi nú líka helzt, að
sveitastjérnarmalið bíði eptir því, því þau eru svo náskyld.

Páll Sigurðsson: þao er merkilegt, ao þíngmenn skull vera
svo tvíbentir í þessu máli, eptir svo margar umræður, sem her á
fyrri þingum um það hafa orðið, og eptir svo margar bænarskrár,
sem um það hafa komið bæði fyr og nú. Eg hef líour heyrt menn
segja, bæði her á þínginu, og líka í hðraðí, a'l>það þurfi að breyta
sveitastjórninni IÍl' hennar gamla horfi; en þeir, sem vilja breyta, þ,i
hefi eg ekki heyrt tala um abra stjórn en nefndastjórn, og hafa þeir
verið eindregnir á sý::;lunefndum, að þeirra megi öldúngis ekki án
vera, og sýnir þetta, að þjóðin er farin að þekkja og þykja sú stjórn
góð; það eina, sem þjóðin ei hefir Ii móti í kláðamálinu, eru hreppa-
nefndirnar, og sýnir það, að það er ekki þjóðinni fjarstætt að hafa
þessa stjórn, og er því rettast a~ gefa ekki stjórninni bendingar á
móti þessu fyrirkomulagi, sem komið er inn í þjéðarmeðvltundlna.
Skoðun manna á hinni efstu stjórn var misjöfn á þínginu 1855, og
var því n.ítnirlegt, að stjórnin yrði höfuðlaus, þegar upp eptir dró;
dráttur stjórnarinnar á þessu máli byggist víst á því, ao hún ei getur
fellt sig við það álit meiri hlutans, að þtuglð hefði hin síbustu úrslit,
og finnst mer þlí sú skoðun rétt, að nefna bæðí sýslu- og sveitanefndir;
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líka Iwí nefna amtsráðíð, þó eg álíti þl\o eigi ekki "i~ rett byggóa
sveitastjörn eða nefnrlarstjórn, sem ætti Ii æOdta sUgi ab vera ein fyrir
landið. Þa~ hefir verið mikið talað um kostnaðinn víð þessa 2 a\')-
stoðarmenn, en mer sýnist það ekki þurfa að vera svo stór gríla ;
því ef það feingist, sem beðið verour um, að árlega verði prentaðir
Ij6sir reikníngar yfir sjóðlna, þá gjöri eg ráð fyrir, að þessir menn
kæmi saman hjá nmtmanninum, áður en reikníngar þessir yrði út

gefnir fyrir hvert ár, og gæti þeir þá um leið og þeir yfirliti reikn-
Ingana gjört áætlun fyrir næsta ár, og held eg að betur hefbl faríð,
ef þessi arntsrað hefði nú verið kornin á, því þa'b sáu menn, að þeg-
ar amtmaburinn kallaði saman menn til ráðaneytls lí fund mco Ser
fyrst í kl,í'0amálinu, þá var skynsamlegur vðrður settur í ÁrnessÝlllu;
'ef þessu amtsrribi hefði veríð haldið Mram, þ:i hefði skipanir stlpt-
amtmannsins ekkl korníð í bága við það, sem kunnugir menn álitu
hollast, og er því hvað mest nauðsyn á þessu nmtsrábi meðan ný
sveitastjérn ekki kemst á, og "ero eg að aðhyllast þá skoðun, að
bezt se, að þessir Illenn se kosnir af þínglnu, því amtskosníngum
verður varla "i~ komið án talsverðra umsvifa. [ietta þíng er líka
þjéðin í minna skilnfngi, og veit eg að þingmenn muni hafa 3\'0

milda þekkíngu, ao menn geti treyst því, að kosníngar þeirra muni
takast vel; að endíngu vil eg þakka nefndinni fyrir það, að henni
hefir tekizt ao búa upprisningur sínar til samkvæmt minni skoðun
að miklu leyti.·

Ásgeir Einarsson: Eg ætla ekki ao tala um 1. uppástúngu-
atriðið, þar allir ha fa verið því samdóma, en um 2. atrlðið hefir
or'bi~ margræddast, og er eg ekki glöggur á því, hvernig atkvæði
muni falla um það, Síðasta álitsskjal þíngsins í sveltastjdrnarmal-
inu geðjaðist ekki stjórninni svo í öllu, að hún vildi fallast á það.
Her el' að eins beðið um frumvarp til næsta þíngs; þegar það kem-
ur, þ,i má laga það, og getur stjórnin verið búin a'b laga það nokk-
uð líka, þegar hún fær þessar bendingar. Þjó'bin hefir kann ske ekki
verið ánægo með það heldur; en mí hafa hvorutveggjn, stjórn og
þjéð, nægan tíma til næsta þíngs, til að laga málíð; þingið væri ó-
samkvæmt sjálfu sðr, ef þa'b vildi ekki, að lög þessi væri sprottin
af innlendri rót, en hvar á að f,í þessa rót, fáist hún ekki frá þíng-
inu? Eg vll því fallast á 2. atrlðíb. Vill 3. atri'bi~ er mikill ágrein-
íngur, og er eg á buðum líttum um það, þar mer þykir fsjarvert,
að biðja fastlega strax um það, einkum, þar eð eptir því, sem hinn
hæstvirti 710núngsfulltnti segir, landsraá munu vara í smíðum hjá

854



stjórninni; þa'/) or líka a:tí'ð hægt a'b bæta þessu síðar við, sem éÍ-

greiníngurinn var mestur um á þínginu 1855, svo a'b sveitastjórnin
ætlaði a'b verða höfuðlaus ; en hvað kostnaðinn suertir, þá er ann-
aðhvort, að ekkert gagn verður að þessu, eða þ,i að það svarar
kostnabl ; en eitt þykir mer vanta, og þao er þao, að ekki er bent
til þess, hvað mikið vald þesslr meðstjórnarmenn amtmannanna eiga
a'b hafa, og áskil eg mer um það viðaukaatkvæði. (A.rnljótur ó-
lafsson: þao stendur í upp.istúngunnl : "til niðaneytls"). En ef
þeir hafa ekld atkvæðarétt, þ:i getur amtmaður, ef hann er strángur,
gjört hvað hann vill fyrir þeim, með því ao beita valdi sínu, með-
an ekki atkvæðarðtturlnn er ákveöinn ; þyí annars mun rriðrfkur amt-
maður ekkert tillit hafa til niðleggfnga þeirra, Hvernig kosning
þessara manna eigi a'b vera, um það eru menn ekki á sama máli;
einn þíngmanna hefur stúnglð upp lÍ því, að rettast _væri að amts-

búar kysi þ:i sj:ílfir, en eg er hræddur mn, að það se vafasamt,
hvort þessi kosníng mundi fara vel; en ef amtsbriar kysi þá, gæti
þeir það bezt á manntalsþíngum, en hins vegar hef eg ekkert van-
traust á því, að kosning þeirra muni heppnast "el, ef fallizt verður
á þá uppastúngu, a'b þingmenn skuli kjósa þá. þa'b hefir verið sagt,
a'b menn ætti ei að biðja um auglýsingu opinberra sjó'ba,' ef menn

ekki vildi bioja um þetta, en eg vil biðja um hvorttveggja. og vil
eg, a'b allt þetta se lögakveðíð, til þess ao létta tortryggninni af auit-
mönnunum, því þegar þarf í bráori nauðsyn að grípa til sjöðauna,
geta amtmennirnir afsakað sig með því, a'b þessi útgjöld se ekki
lögákve'Oin. Nefndin hefir viljað sleppa uppástúngu þfngrnannsíns
úr Dalasýslu, en af þrí hann hefir í hyggju, að bera hana upp sem
varaatkvæðí, þll hefi eg hugsað mer, a'b betra væri, að hann sleppti
aptan af henni þessu: "og að akveðið verðl með lögum", o. s. frv.,
til andans, og- hefir hann einnig áskili'b ser það víðaukaatkvæði, að
eingin gjöld megi borga úr jafnaðarsjöðnum, nema þau se lögtíkveð-
in. Þíngmai'iur Suður-Þíngeytnga talabí um, a'b margar umkvartanlr
hefOi komið her inn á þíngtð yfir amtmönnunum, en eg verð að
segja, ao ekki hafa margar komlð yfir arntmanninum í vesturnmtinu ;
en sú eina bænarskra, sem til þingsins kom um þetta mál, var frá
norbausturamtínu, og þykir þar þó "íst þörf á breytingu á amt-
mannastjórninni. Eg ætla mer svo ekki að tala meira um þetta mál.

Jón Sigurðss(;n frá Gautlöndum: Eg sagðl ekki, að það hefði
kornið umkvartan ir yfir amtmönnunum persénulega, heldur ao eini>
yfir aogjör\')l1m þeirra, og í bænarskrá þeirri, sem kom a\') norðan,
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er alls ekki getið um neitt, sem geti kastað skugga á amtmanninn
í norðuramtlnu eða meðferð hans á hinum opinberu sjóðum, heldur
bíður hún einúngis með almennum orðatiltækjum um, ao tillit se haft
með reikningum hinna opinberu sjóoa; en hvernig sem breytíngarat-
kvæði þíngmannanna úr Stranda- og Dalasýslum verða orðuð, þli skil
eg ekki þau geti komizt her að, því þau liggja fyrir utan mrilíð ;
það sjá allir, að það er sitt hvað, að biðja um ný sveítastjérnarlög,
eða aðstoðarmenn handa amtmönnunum, ellegar ab fara fram á það,
að ekki se greidd úr jafnaðarsjéðurn, nema þau eða þau gjöld.

Ásgeir Einarsson: Breytíngaratkvæðí þíngmanns Dalasýslu um,
a'ð retta víð jafnaðarsjóðína, get eg ekki fallizt á, en eg gef ekki
tvo skildinga fyrir þessa aðstoðarmenn, ef þeir ekki fá jafnan at-
kvæbarétt með amtmönnnnum. Ao vestan kom bænarskrá um aug-
lýsfngu opinberra sjdða, en það kalla eg ekki klögun, og hefir þó
amtmaðurinn þar, eins og forseti áOllr skýrN frá, birt reilmíngana
á prenti, þó því hafi verið hætt um tíma.

Konúngs(ulltrúi: Þíngmaður Strandasýslu hefir ljóslega sýnt,
hvað hið 3. uppásrúnguatriOi snertir, að það er allt of 6ákYeOio; því
það sest ekki, hvort nefndin ætlast til, að aðstoðarmennírnlr hafi
atkvæðisrétt eða ekki, og aðstoð þeirra eða r.ibaneytl getur því bæði
þótt lítio og míklð. Hafi þeir eingan atkvæðísrétt, og verði eins og
einn þíngmaður sagðí, bændur kosnir til þessa raðaneytls handa arnt-
mönnunum, verour þetta fyrirkomulag þýOíngarlítio, ef ekki þýðíng-
arlaust, og fái þeir atkvæðísrðtt, þá er eg hræddur um, að þá komi
fram þeir annmarkar, sem hinn 6. konúngkjörni þingmaður tók fram,
auk þess, að hin síðferðíslega ábyrgð, sem nú hvílir á amtmönnun-
um, einnig þá verður að því skapi minni, sem hún skiptist niður á
fleiri.

Þegar á allt er litio virðíst því rðttas], ao halda ser einúngis
víð fyrsta uppásténguatrlðíð, en fella hin úr.

Jón Hjaltalín : Eg 'vero að svara þíngmanni Borgfirðinga fáum
orðum ; það er míkíð satt, að amtsrað eru í öðrum löndum; en það,
sem her er faríb fram á, á ekkert skylt vio þau amtsrab; of amts-
raðín væri her eins og þar, eða stúngi'ð upp á því, að þau se eins,
þá skyldi eg vera með þeirri uppástúngu. En mer sýnist þetta mál
fara í aðra átt og ekkí vera "el hugsao ; því þao er brigt, að koma
á sveitastj6rn og sýslustjórn, meðan "er ekki vitum hugmyndir dönsku
stjórnarinnar um landstj6rnina; eg held að það se það sama, að "ilja
uú setja sveitastj6rn og sýslustjórn, eins og að byggja hús á sandi.
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Eg held þa~ væri betra, a~ hafa einhverjar bendingar frá stjórninni
um það, hvað hún vílj! veita oss, svo ver ekki biðjum um það, sem
getur korníð í bága ,'io það fyrirkomulag, sem stjórnin hefir hugsað,
Þ\'Í annars gjörum ver ekki annað en að eyða tímanum, og á því
eigum víð að vara oss. Eg vil að stjórnin hafi sem frfastar hend-
ur, en þegar stjórnin hugsar um sveitastj6rnina, vereur hún að hafa
tillit til landstj6rnarinnar, og eg er hræddur um, a~ þessi hreppa-
nefndastj6rn, sem her ræðir um, hafi lítinn lírángur hjá stjöminnl,
verði að litlu gagni fyrir oss, og geti komíð í bága víð landsstjórn
þá, sem til stendur að komist her á. Hin æðsta stjórn sérhvers
Iands er sá retti og sanni grundvöllur allrar stjórnar; sveitastj6rnina
geta menn aldrei kallað ~rundvöll, því hún er að eins lítill kafli úr
landsstjórninni.

Guðmundur Brandsson: Eg held a~ þessi ræða hins 6. kon-
úngkjörna þíngmar.ns se líkust því, ef einhver vildi segja víð barn,
sem er að læra ao gánga, að því se bezt að horfa npp á stjörn-
urnar, SYO það ekki detti. Þíngmann Mýrarnanna misminnti að eg
hefN sagt, áð aðstoðarmennlrnlr ætti eingin laun ab hafa; en eg
sagbl, að ef þeir væri almúgamenn, þá þyrfti þeim ekki að bregða
víð, þó launin væri ekki há. En mer sýnist ekki menn eigi að vera
að g.ínga smásmuglega út í þetta m.íl ; það er tími til þess þegar
frumvarpið kemur ... þao hefir verið sagt, að þessir aðstoðarmenn
ætti að eins að vera til raðaneytís, en það er tími til ao ákveða
nákvæmar, hvert ætlunarverk þeirra skuli vera, þegar ræða ætti
frumvarp í þessu malí. Eg se ci heldur dstæðu til þess, ao tala
míkíð núna um kosnfnguna á mönnum þessum, heldur er tími til
þess seinna; það væri má ske vlðkunnanlegast, að þíngio kysi þá
þannig, að það skipti ser eptir ömtum, og' kysi svo aðstoðarmennína
hver flokkur í sínu amtl, og ao konúngkjörnu mennirnir dreifðust í
flokka þessa a~ réttr] tiltölu, en um allt slíkt finnst mer 6þarft núna
að fara mörgum orðum,

Forseti: Mer finnst líka, a~ ekki se astæða til a~ tala smá-
smuglega um kosninguna; eg veit ekki, hvar eða hve nær umræð-
urnar lykta, þegar menn svona smásmuglega eru að hrekja einstak-
leg orðatíltækl, er ekki koma aðalatrlði málsins víð ; eg se ekki hver
endirinn verður, ef þíngmenn teygja svona að 6þörfu umræðurnar um
hvað eina, sem er einkis virði.

Stefán J 6nsson: Eg ætla að eins a~ geta þess, ao mer virð-
ist um hvað sem talað er, mæti alaraðar vandræði, svo það lítur út
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eins og sumum sýnist allt af mæti vandræði og ekkert verða gjört.
peir segja, aa menn veroí' ao byggja landsstjórnina að neðan, þegar
um stjórnarfyrirlwmulag landsins er ao tala; en þegar menn fara ao
byggja að neðan, segja þeir, ao þa\') dugi ekki, það verði ao byggja
að ofan; þetta er það sama sem ao segja, að allt verði aa híða hvað
eptir öðru ; verður ÞIÍ að taka allt fyrir í einu; en þ;í er eg hrædd-
ur um, að ekki verði færri agnúar II því. 2 af þeim atriðum, sem
her liggja fyrir, verða líklegu tekin af þinginu, og því skal eg ekki
tala um þau; lí 3. og 4. atriðlnu hafa menn fundið margan galla;
kosningar aðstoðarmannanna held eg ekki þurfi ao vera svo miklum
vandkvæðum bundnar, ef menn annars vildi hafa þá, sem mer reynd-
ar stendur II sama; eg er ekki lllil,io áfram um það, en ef menn
vildi, þá sýndist mer það mögulegt, að alþíngi kysi þá. þó sýnbt
mer nokkuð mæla með þeim og einkum í suðuramtinu, þar sem amt-
mac urinn er útlendur og ókunnugur maður, eins og n.ittúrlegt er

ao hann sð, og því eðlilegt, ao honum takist miður en hinum amt-
mönnunum, sem eru innlendir menn. Þíllgmenll þekkja her í subnr-
nmtinu flesta af hinum duglegustu mönnum, og mundi því geta kom-
ill ser saman nm kosningarnar her, og held eg, að hill sama væri
mögulegt einnig í hinum ömtunum. En það er eingin þörf lÍ því,
að tala snuísmuglega um þetta mál.

Indriði Gíslason: Eg ætla ekki ac fara út fyrir efnið eoa vera
lángor'ður; eg ætlaði að eins ab geta þess, að eg ætla all orða vara-
upp.ístúnguna betur seinna. Ætla eg svo ekki að fara fleirum orðum
um þat, en að eins geta þess, að þó varaatkvæði mitt þyki ei eiga
vel víð, þli vona eg samt, að þfngið latl mig njóta sama réttar og

allra; eg skal taka til dæmis, þegar Straumfirði var hnýtt aptan í
Skeljavík.

Forseti: Eg "ero að grípa til valds þess, sem e~ hefi sem
forseti, og leíða þíngmönnum fyrir sjónir, all helmíngurinn af um-
ræðunum í þessu máli hefir verið um það, hvernig kjésa skuli þessa
tvo allstoðarmenn amtrnannanna. Aðalatriði málsins er það, hvort
þíngtð ..•.ilji biðja stjérnina um, ao hraða sveitastjórnurlðgunum, og
um leið benda stjórninni Ii þær helztu grundvallarreglur, sem menn
óska, að sveitastjórnarlögin se búin til eptir; en kosníng þessara að-
stoðarmanna er srndatríðl, sem eg se ekki hvernig þíngm-enn geta

haldið SYO lángar ræður nm.
Jón Sigurðsson frá Tandraseli: Þau lá snemma í mer, ao þessi

síðari nlðurlagsatriði nefndarinnar kynni all baka nokkrar umræður,
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Eg vildi mí samt ekki lcingja þær míkíð, því það er líka af þa~
bjartasta ; eimíngis vildi eg áskilja mer rett til breytíngaratkvæðís á
þá lelð, er þíngmaðurinn IÍr Gullbríugusýelu talaði, að ef uppástring-
an um amtsníðgjafana verður samþykkt og alþíngi skal kjósa þá, a'ó
þeir verðí þá kosnir af hvers amts þíngrnannadelld.

þa'ó hefir nú verið talað um, a~ þessir aðstoðarmenn mætti
gjöra mestan letti og gagn amtmönnunurn, og vera þeim því
mjög kærkomnir ; en það er þó skrftið, að eingar bænir hafa komið
um þetta frá nmtmönnum sjálfum, og víst hafa þeir ekki boðizt til,
aC>leggja af launum sínum, það sem þessir þyrfti aC>hafa, þá hefði
eg þó heldur fallizt á þessa uppastringu. Eg veit mí ekki annars
til, að nein ólínægja eða kvörtun hafi verlð yfir amtstjórninni í norður-
eða vesturumdæmínu, og þar hafa nmtmenn mí verið einir um hit-
una. Í suðurumdæminu hefir það geingið nokkuð öðruvísl, og þar
hefir líka amtmaðurlnn, sem lítlendur maður, þurft rabaneytis, líka
átt góðan kost á því, og eg held brúkab það,

Ásgeir Einarsson: Eg ætla til vonar og vara, ef víðauksat-
kvæðl þíngmannsins IÍr Dalasýslu skyldi ei verða gaumur gefinn, að
áskilja mer rett til víðaukaatkvæðis í þ;i átt, að ef aðstoðarmenn
amtmannanna verða samþykktir af þínginu, þá skuli þeir hafa at-
hæMsrett með amtmönnum; en þar nefndin hefir hneykslazt á sein-
asta atrlbí í uppástúngu þíngmanna Dalasýslu, gjöri eg þá -uppa-
stiingu, aC>katli þessi falli burt.

Forseti: þar eð mí ekki taka fleiri til máls, :ílít eg þessari
undlrbúníngsumræðu lokið,

þar næst kemur, samkvæmt dagskr.inní til undlrbrinfngsumræðu
nefndarálit í málinu um stofnun btínaðarsk61a. Framsðgumaður
er hinn heiðraði þínginaður Snðnr-þfngeyínga.

Máli~ afhent framsögumanni, sem las upp nefndanílítlð svo
lrítandi :

"Hic> helðraða alþíngi hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd, til
þess að ver segbum álit vort um bænarskní eina úr Snður-þíngeyjar-
sýslu, sem fer því á flot, að þtngið beri þ,i allraþegnsamlegustu bæn
fyrir hans hátign konúnginn, að stofnaður verði á landi her einn
sæmilegnr búnaðarskdlí, og fe, sem þarf til slíkrar stofnunar, verði
greitt tir rfkíssjöðnum.

Eptir að ver höfum á fleiri fundum "andlega rætt og íhugað
þetta mál, leyfum ver OS8 að sl,ýra frá áliti voru um það á þessa leið-
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Eins og kunnugt er, hefir þingið tvívegis haft mál þetta til
meðferðar, nefnilega 1853 og 1855. t fyrrra skiptið komst þfnglð a~
þeirri niðurstöðn, að biðja um einn jarðyrkju- og biinaðarskóla, helzt
í suðurumdæmínu, hvar kenndar yrði hinar helztu greinar búnaðar og
jarðyrkju, og sú bókleg menntun, sem þvi hlyti að verða samfara,
og a~ fe til slíkrar stofnunar verði "eitt úr almennum sjó'ði; í seinna
skiptið, nefnilega 1855, fór þínglð miklu skemmra, og í nokkuð aðra
átt; þlí beiddi það um hentuga jörð í suðuramunu eða fleiri jarðir,
og þá helzt sína í hverju amtl, í nokinu ár afgjaldslaust til ábúðar
og jarðyrkjutilrauna handa þeim manni eða mönnum, sem stofna
vildi jarðyrkjuskóla. Af hinum konúnglegu auglýsingum til þíngsins
1855 og 1857 má' sjá, að enda þótt hans hátign konúngínum ekki
hafi þóknazt að ákveða eða veita neitt "íst áhe'ðið re til slfkrar
stofnunar, sem her ræðir um, þá er því þar þó lýst yfir, a~ stjórnin
muni láta ser einkar annt UUl þetta mál, og á sínum tíma styrkja
Þ:I~ á þann hátt, sem bezt lí víð. Af þessu ætlum "er það auð-
sætt, að ekki muni standa á styrk og aðstoð fní stjórninni, þegar
þess er tllhlyðllega leltab, og a~ öðru leyti stefnt í þá átt, sem henni
virðist að vera geðfelld. þó nú bænarskrá sú, sem nefdinni hefir
verið feingin til meðferbar og her liggur fyrir, fari að mestu leyti
fram á sama og þínglð 1853, nefnilega, að biðja um, að stofnaour
verði her á landi fullkominn og algjörour búnabarskölí, þl\ getur hún
ekki níoio þínginu til, að fara mí hinu sama fram; því fyrst ber á
það að líta, a() slíkur búnaðarskéll, sem her er gjört r;í() fyrir, og

hvar kenna ætti ýmisleg víslndí auk fleiri lifandi mála, hlyti að

kosta svo miklu meira fe, en land "ort, eins og nú á stendur, væri
fært um a~ greiða, en á hinn bóginn ekki líkindi til, að stjórnin vildi
leggja það fe allt saman til úr ríkíssjéðl. þar næst ætlar nefndin, a~
slíkur búnaðarskéli bætti ekki til hlítar úr þörf þeirri, sem her er li
búnaðarlegrl menntun, því hvorki mundi hann geta veitt móttöku
öllum þeim, sem hefði lyst og köllun til að gnnga f hann, og allra
sízt meö þeim kjörum, sem gæti verlð abgelngileg fyrir fátæklínga; og
loksins álítur nefndin það ekki svo serlega árfðnndl, að svona yfir-
grípsmlkil og margbrotin víslndi yrði strax í byrjuninni kennd í sMI-
anum, en ætlar, að einföld og óbrotin, verkleg og munnleg tilsögn í
hinu helzta, sem við kemur búnaði og [arðírkju, yrði affarasælli og
haldkvæmarl, en langsörn og margbrotin vísindaleg útlistun, eptir
því sem tilhagar her á landi.

Af þessum ástæðum getur þá nefndin ekki rii'N'tI þínginu til
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a~ framfylgja uppéstúnguatrlðurn bænarskraarlnnar frá Þíngeyjar-
sýlsu, eins og þau liggja fyrir, en leyfir ser aptur ,í móti, a'ð rá'ðll.
því til, a'ð halda ser til þess, sem fari'ð var fram lÍ 1855, þó með
þeim nákvæmari akvdrbunum og breytíngum, sem her skal benda á.

Eins og að framan er greint, beiddl þínglð þá um eina jörð í
hverju amti, mönnum þeim til leigulausrar ábúðar um nokkurt tíma-
bil, sem víldí reyna þar jarðyrkju og kenna hana. M,á telja slíkri
uppástúngu þa'ð til gildis, að þeirri búnaðarlegrí menntnn, sem her
af hefði kurmað a'ð leiða, er með því greiddur vegur til hinna fjar-
lægari útkjálka landsins, eins og líka vlrðist ráða mega af hinni
konúnglegu auglýsíngu til þíngslns 1857, a'ð hans hátign komingur-
inn hafi tekið þessu með allrahæstrí velþóknun; en það telur nefndin
óheppilegt, a'ð þíngíð beiddi um þessar jar'ð~r einúngis til leigulausr-
ar ábúðar, og það um stuttan og óáheMnn tíma, því hún fær ekki
betur se'ð, en þíngið hafi með þessu móti grafið undan þeirri undir-
stöðu, sem það var að leggja, og ætlaði a'ð byggja á búnaðarlega
menntun vora, því her af mundi leiða, að þó einhverjir kynni a'ð
fást til, a'ð taka þessar [arðír a'ð ser, til að rækta þær og endur-
bæta, sem nefndin vill þó heldur efa, þá væri það eingaungu undir
þeirra eigin "ilja og kjörum komið, a'ð hverju leyti, og á hvern
hátt þeir framkvæmdi slíkar jarðyrkjutllrauntr, eins og það væri
með öllu ósanngjarnt og óhugsandi, a71 leggja þeim nokkra serstak-
lega kennsluskyldu á herðar, þegar ekki er gjört rá'ð fyrir neinum
öbrum hlunnindum í aðra hönd, en afgjaldslausri ábú'ðá jörðunum.

Af þessum ástæðum leyfir nefndin ser því að rriða þínginu til,
a'b ítreka á þann hátt bæn sína til konrings vors, a'ð þessar jarðir,
ein í hverju amtl, fáist stofnuninni til æfinlegrar eignar og umráða,
og að stj6rnin hlutist til um það við amtmenn, at) þeir, hver í sínu
amti útvel]! þessa jörð, og kveð]! ser til ráðaneytis um það 2 þjó'ð-
kjö~na þíngmenn og 2 jarðfröða menn.

Nefndin álítur, a'ð þessar stofnanir, sem her ræðir um, ætti að
hafa það fyrir aðalaugnamíð, a'ð vera fyrirmynd í búnaði, kvikfjár-
rækt og jarðyrkju] og í annan máta ætti þær að geta "eitt nokkr-
um mönnum hæfilega kennslu í þessum greinum, eptir sem þörf tím-
anna og sðrstaklegt ásigkomulag þessa lands títheimtir; yrðí þessu
framgeingt, vírbíst oss liggja í augum uppi, a'ð þó hi'b bágborna á-
sigkomulag, sem nú er í sumum örntunum, verði því til fyrirstö'bu
í brá'ð, a'b stofnanir þessar nái miklum ,'i'bgángi, þ:i er þó lagður
sá grundvöllur til hinnar búnaðarlegu menntunar, sem auðvelt væri
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al) bæta og byggja á, þegar krínguuistæður leyfði, og efnahagur
manna kæmist í betra horf.

þa\) fær ekki dulizt nefndinni, a\) ef kennslan, sem her er string-
i\) upp á, að skyldi fram fara á þessum jörðum, á að verða almenn
og að nokkru llðl, þá hlýtur að verja nokkru fe til að koma stofn-
unum þessum í það lag, at þær geti stabizt af eigin rammleik. Þann-
ig álítur nefndin það einkar árfðandi, at stofnanir þessar eigi allan
þann kvíkfðnað, sem nanbsynlega þarf til að halda jörðunum í fullri
rækt, og sem þær þá álítast at geti vel fleytt, sömuleiðis öll jarð-
yrkjuverkfæri, eins og víða á ser stað um þess konar búnaðárlegar
menntastofnanir erlendis. Líka ætlar nefndin, ao ef kennslan byrjar
strax og jörðin er feingin, a'ð þa() se mjög svo nauðsynlegt, að verja
nokkru fe til húsabóta og girðínga á jörbuuum, svo að kennslan því
betur og því fyrri geti komízt í það lag, sem þörfin krefur. Hvað mik-
i'ð te til þessa þyrfti, er ekki hægt a() akveba með vissu, þar þat
á annan bégínn yrði komið undir því, hvað umfangsmíkíl og full-
komin hver stofnun fyrir sig álitist a() þurfa, en það ætlar nefndin
geti orðið nokk ut misjafnt eptir mismunandi þörfum og kröfum
manna í hverju amtinu fyrir sig, og ;Í hinn bóginn undir sérstak-
legu og mísmunandl ásigkomulagi hverrar [arbarínnar fyrir sig; en
eptir þeirri áætlun, sem nefndin hefur gjört, og samkvæmt því ásig-
komulagi, sem hún vill kjósa, að þessar stofnanir kæmist i, ætlar
hún a() nægja mundi 3 til 5,000 dalir til hverrar stofnunarinnar fyrir
sig, og með því ætlar nefndin þær gæti komízt i þat horf, sem
þarf til þess, aC; þær geti staðízt af eigin rammleik, og án þess, a\)
þurfi a() skjóta til þeirra öðru fe arlaga, en sem svarar þeirri lir-
legu þóknun, sem íorstöðumennlrnlr þyrfti að fá, auk afnotanna og
ágócans af stofnununum sjálfum.

A() taka ætti fe þat, sem her ræðir um úr rfklssjóðnum, getur
nefndin ekki álitit efamál ; því meðan stjórnin heldur undir sinni hendi
öllu því fe, sem "er eigum, og öndverolega var ætlað 05S til menntunar,
SYO ,'er fáum ekkí í hinu minnsta frjálst forruð eigna vorra, þá fáum ver
ekki betur se'ð, en það se skylda stjórnarinnar, a'ð sjá OS5 fyrir þeirri and-
legri og líkamlegri menntun, sem þarfir vorar útheimta. En með því
nefndin býst víð, og "eit enda með vissu, að þingið gjörir ýmsar fjárkröf-
ur, 8,'0 sem til lagaskólans, lækuasköla og fl., þá "ill hún ráoa því
til, að fara ekki fram á meira a() þessu sinni, en að fá þær ab fram-
an áminnztu jarðir til allra afnota og umráða, með því líka þa() gæti
áldreí orOio tilfinnanleg álags, þó þessu ab framan áminnzta fe yrði
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jafnað níður á landsmenn. Samkvæmt þessu vill þá nefndin rá~a
þfnginu til, a~ beíbast þess, ab því fe, sem eptir á'ður !ög'úu kynni
álítast nauðsynlegt a'ð verja til þess, a'l'>koma stofnunum þessum
í það horf, a'l'> þær gæti strax veitt hæfilega kennslu í búnaðar-
fræðl, verði í hverju arntínu fyrir sig jafnað þannig niður, að helm-
ingurinn hvíli á fasteign, og helmírigurínn á tíundbæru Iausafð.

þó það, ef til vill, ekkl eigi við að taka fram i nuilí þessu
hið sérstaklega, sem snertir stjórn og fyrirkomulag þeirra stofnana,
sem her ræðir nm, á meðan eingin vissa el' feingin fyrir því, a~ stjórnin
veiti hið um beðna, þá leyfir nefndin ser samt 'aðhreifa nokkrum atr-
íðum, sem henni viroist nauðsynlegt, a\) bent yrði á í bu-narskrá
þeirri, sem þfngíð sendir í þessu máli, en þótt þar um verði ekki
gjörðar neinar sérstaklegar uppasningur.

Eins og að framan er bent á, ætlar nefndin, að þarfir manna
og kröfur til búna'ðarlegrar menntunar se nokkuð mismunandi í hverju
amtinu fyrir sig, svo að þess vegna verði nauðsynlegt, að verja meiru
fe til einnar stofnunarinnar en annarar; álítnr hún því sanngjarnt,
að hvert amtíð beri sína stofnun, og að því fe, sem til þeirra væri

varið, yrði jafnað nlður á ömtin, hvert fyrir sig, lÍ þann hátt, sem
áður er greint; einnig ætlar nefndin þa'ð mjög svo æskilegt, að al-

menníngi gæfist hæfilegur atkvæblerðttur um fyrirkomulag þessara
stofnana, og um fe það, sem til þeirra yrðl varið, og vill því ráða
þinginu til að taka fram sem bendíngararti'ði við stjórnina, að hún
hlutist til um það við amunenn, að þeir, hver í sínu amti, kveðjí til
fundar víð sig alla þjóúkjörna þíngmenn her í landi, og einn eða
fleiri jarðfræðínga ao auki, til þess, að semja frumvarp til reglugjörð-
ar handa stofnunum þessum, og til að akveða, hvað miklu fe skuli
verja til að koma þeim í víbunanlegt ásigkomulag.

Yfirstjórn og umsjón þessara stofnana ætlar nefndin se rettast
falin hverjum arntmanni í sínu amti, í sameiningu mco amtsraðun-
um, þegar þau komast á, eða að öðrum kosti tveimur eða þremur
útvöldum mönnum, sem Tæri búsettir nálægt stofnuninni.

Samkvæmt þessu, og af þeim <istæoum, sem áður eru teknar
fram, leyfir nefndin ser að ráða þínginn til, að rita konúngl vorum
allraþegnlegustu bænarskrá Ulll þetta mál, og taka þar fram sem
serstakleg upprisnínguatrlðí:

1. Að hans hátign veiti sem allra fyrst eina jörð í hverju
amti til búnaðarlegrar menntunar her á landi.

2. Að stjómin hlutist. til tan það 'við am tm cnn, að peir velji
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jörðina, hver í sínu amti, og kveðji Ser til ráðaneytis í
því 2 þjóðkiörna þíngmenn, og 2 jarðf-róða menn.

3. Að stjórnin hlutist til umþað, að á þessum jörðum verði
sem fyrst komið á fót búnaðarlegum menntastofnunum,
sem bæði geti verið fyrirmynd í búnaði, jarðyrkju og
og kvikf.járrækt, og líka veitt hæfilega kennslu í þessum
greinum.

4. Að því fe, sem þurfa þætti til að koma stofnunum þess-
um í þetta horf, megi jafna tl landsmenn þannig, að
helmíngurinn hvíli á fasteign og helmíngurinn á tíund-
bæru lausafe.

Reykjavík, 28. júlí 18.)9.

Jón Sigurðsson, Magnús Andresson. Arnljótur Ólafsson.
forma'óur og framstigum. Sveinn S7.;úlason. Gísli Brynjúlfsson((.

Framsögumaður (Jón Sigurðsson frá Gautlöndum): Eg skal
nú ekki fara mörgum orðum um þetta nefndarállt ; það er skýrt og
greinilega teklð fram í því, hvað nefndin ræður til, og nefndin veit,
að tilgángur hennar er þíngmönnum ekki hulinn; hún vildi fara bil
beggja þess, sem Iarlð var fram á 1853 og 1855; því þar er djúp
staðfest á milli. 1853 vildu menn fá nokkurs konar brinaðarhaskdla
í landinu, en 1855 all eins nokkurs konar Iyrlrrnyndargarða (Jlönster-
gaarde), og þetta fell nefndinni betur í geð ; en hún vildi elndngls,
að þa~ skyldi ekki vefa óákve~inn og stuttur tími, sem menn hefbl
þessar jarðir, heldur a~ stofnanirnar feingi þær til ævarandi eignar;
því annars gæti tilgánginum ekki orðið framgeingt, sem er sá, að
stofnanirnar eflist með ti~ og tima. l\1e~ þessu fyrirkomulagi yrbl
lagður sá grundvöllur til hinnar búnaðarlegu menntunar hjá oss, sem,
þótt lítill se í fyrstunni, hægt væri að bæta og byggja á, þegar
efnahagur manna og kríngumstæður komast Í betra horf.

Jón Hjaltalín : Eg skal hugga hinn háttvlrta forseta með þVÍ,
að eg skal ekkí leingja þíngræðumar í þessu máli, en eg vil lýsa
því yfir, a'6 mer þykir þetta nefndanilit eitthvað það fallegasta, sem
fram hefir korníð á þessu þingi, og eg er því samþykkur í flesta,
eða jafnvel alla staðl,

Konúngsfullt'I'Úi: Þínginu er kunnugt, að stjórnin hefir tekið
"el undir þetta mál, og talið sig viIjuga til, að styrkja það, ef lands-
menn sjálfir vildi reyna til a'6 koma her upp búnabarskéluru, en nú
virðist mer nefndin ætlist til, a'6 stjórnin leggi til það fe, sem þurfi
til þess, a'ö koma þessum búnaðarskélum fyrst á fót, en að lands-
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menn svo sj.ílfir IÍr því standi straum af þeim; þetta virðist mer of-
ætlun í stjórnarinnar tilliti, og í annan stað, að þa\') vissulega se á-
horfsmril, eins og nú er ástatt her í landi, a~ leggja jafnmíklð gjald,
og þetta hlýtur árlega a~ verba, ;í jarðeignir og lausafé; því þíngi~
er "optar en einu sinni" búlð að taka það fram, og að vísu með gó~-
nm astæðum, að það tjái ekki a\') þýngja á lausafðnu, og jarðirnar
hafa einnig sína byrði að bera.

Arnliðtur Ólafsson: Ef eg ekki vissi, a~ hinn hattvirti forseti
hefði l<Íti~ góðan skrifara skrifa afskrípt þ,í, sem sá háttvírtí 1. kon-
úngkjörni þingmaður, sem er í stað lwmíngsfulltrúa, hefir, hefði eg
óttazt fyrir, a~ einhver hefði af glettum sett í hana allt annað, en í
nefndarálitinu og í niðurlagsatriðum þess stendur. Komíngur er
ekkl eptir því beðinn um, að gefa 1 skildíng úr ríklssjdðnum, til a~
stofna og halda uppi skólanum; hann er ekki einu sinni beðinn um
lán, heldur eimíngis um a'ð veita stofnuninni eina jöro til eignar, og
það er í rauninni hið sama sem konúngs(ulltrúi mælti svo fastlega
fram með 1855. Hinu stakk nefndin upp ,í, a~ jafna niður á amts-
búa frá 3 til 5 þrisund rd., sem þyrfti til að stofna skólann í hverju
amti, en þao er ekki árlegur kostnaður, heldur um sinn, því úr því
á ekki að þurfa meira en 2 - 300, til ao halda skólanum víð,
Eg ætla nú ekkl að tala meira um þetta, en óska, ao allir þíng-
menn vildi tak], eins vel og fallega í málio og hinn hattvirti 6. kon-
ringkjörni þfngmuöur, því þá geingi það bæði fljótt og vel.

Guðmundur Brandsson: Svo feginn sem eg vildi fallast á
þetta, þykir mer það þó vaniðarvert, eins og við lagaskólann um
daginn, a'O leggja kostnafinn á landið, Nefndin segir í áliti sínu,
að stjórnin eigi aú greiða kostnaðinn IÍr rfkíssjdðnum; því er þ;í
ekki stringið upp fí því í nlðurlagsatrlðum nefndaralítslns ? Eg skil
ekki, hvers vegna menn stínga þá upp á því, a'ð leggja kostnaðinn
á landið; eptir því .istandi, sem nú er, er ekki sagt, a'ð re friist til
þessara fyrirtækja. Hinn 1. konúngkjörni þíngmaður, sem er í kon-
úngsfufltnía stað, sagc-i, a'ð það mundi þýngja:í lausafénu, en eg
held það llluni þýngja ;i fasteigninni líka; þær geta fallíð í auðn,
ef svona lætur leingi í ári, og þá gelzt ekki leingur af þeim, held-
ur en af fenaOinum, þegar hann er fallinn. Ef því stj6rnin ekki
vill greiða kostnaðinn af ríklssjéðnum, þá álít eg betra ao fresta.
þessu máli, hversu feginn sem eg vildi styðja ao því, ao skólar þessir
kæmist á, þegar tími væri til.

Stefán Eirfksson: Eg er með öllu samdóma þingmanninum úr
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Gullbl'íngusÝ::llu, því eg get ekki sðð, a'ð þau efni se nú fyrir hendi,
a'ð menn geti komið slíkum stofnunum á; ástandið í suður- og vest-
urarutlnu er ekki SyO blómlegt núna; í norðuramtlnu þekki eg ekki
til. þao er nú all líkindum betra; þó þekki eg nokkuð af austur-
amtinu, og ekki er ástandlð betra þar. Eg se ekki, all þetta geti
komizt :í; kostnaðurinn getur fljótt aukízt, amtmenn þurfa all ferðast
um amtlð, til að velja jörðina handa skólanum, eða láta jarðfróða
menn gjöru það ; það er líka kostnaður, og safnast þegar saman kem-
ur. Eg held það se nú nóg í br.ið, al) koma upp lagaskólanum.
þab er sagt a'ð muni þurfa her um 5,000 rd. í hverju amti; mí eru
6 sýslur í suðurumdæminu, og þ;í ætti að jafna her um bil 1,000 rd.
á hverja sýslu ; það óttast eg fyrir yrði ofvaxið,

LÍsgeir Einarsson: þa'ð var ekki leingi sem búnaðarskólinn
haföl þennan beggja skauta byr, sem hann íðkk hj.í þeim 6. konúng-
kjörna þíngmannl, og eg býst nú ekki við, ab hann hafi byrsældina
a'ð gagni hjá mer, þó eg nú nauðugur gá ngi í flokk :í móti hon-
um; það er nú ab vísu satt, a'ð nú eiga landsmenn þúngt uppdr.ittar,
en við höfum líka búnabarsjóðína, sem gæti styrkt þetta fyrirtæki,
ef þeim væri "el stjdrnað, og yrði aldrei betur varið. Eg vll líka
ekki hika víð, að betra se a'ð leggja kostnað á lausafé og fasteign,
ef Iyrlrtækíð mætti víð það verða ab gagni; því þab er þess vert, ab
kosta til þess; það er eins og frækornið, sem blómgast og blessast,
ef þa'ð ekki deyr út; annaðhvort er þetta allt heimska, og það sæist
þá bráðum; en blessabi st það, á landlð góðan grip, og menn gæti

má ske mest Í þessu efni, ef þeir hefbi fúsan vilja. þetta er ekki
óþarfi, eða til óhófs, og ef menn vildi spara víð sig 1/6 hlut af mun-
aðarvöru, yrði það lagI eg upphæð, sem efalaust mætti koma á góð-
um búnaðarskóla með, ef fe því værí varið til búnaðar; menn þyrfti

ekki nema að halda svo sem 1 föstudag í viku, og "erja þVÍ, sem
sparað væri, til búnaðarskóla. Menn geta mikið með góðum "ilja,
Eg get því ekki verið á móti þessu máli; þó nú sem stendur áhorfist
óvænlega með ástand vort, getur það lagast.

Jón Iljtlltalín: þa'ð gellur níl Í þessu m.ill elns og flestum
öðrum, þegar eitthvað á a'ð gjöra, hin sama bjalla; þá er verið að
tala um, a'ð það kosti SyO og svo míkíð, þetta er það venjulega
hér Í öllum málum, og svona er það víðar, að þetta vanalega víð-
kvæði, um a'ð þa'ð og það kosti svo miklð, kemur alltaf fram, en
menn spyrja ekki um, hvað mikill ágó'ðinn og árángurinn geti orðið,
og það er þó betra, a'ð líta á það, í hverju slíku efni, og spyrja ekki

866



um kostnaðinn eða horfa í hann eingaungu, heldur líta á, að hvaða
hagsmunum hvað um sig getur orðið. Bændum er ao vísu vorkunn,
þó þeim þyki þetta áhorfsmál, meðan svona stendur á, því þetta
er ekki lítlð fe, en saga þessa lands sýnir, að það getur fljótt rett
víð, ef vel lætur. Menn verða og að gá að þrí, að kemist þetta lÍ,

þ/i vinnst mikill hagur og ngóN víð þab, og að slíkar stofnanir
eru nú álitnar aldeilis ómissandi meðal allra menntaðra þjóða, og
gæti þetta komizt her á, getur einginn efazt um, að það er nauðsyn-
legt, þarflegt og verð ugt þess, að einhverju se til þess kostað,

Guðmundur Brandsson: þao er einginn, sem efast um, að þetta
er nauðsynlegt, en hitt er annað, hvort það er mögulegt, og þá
verður þó að tala um kostnaðinn. Hinn 6 lwnúngkjörni þíngmabur
sagðl, að saga landsins sýndi, að það gæti rétt fljótt við ; annað
heyrðist þó á honum her Utll daginn, þegar hann var að tala um
hafísinn; þá sagði hann, að hann hefði opt legið við landið 6 og 7
ár samfleytt, og gaf hann í skyn grun sinn Ilm, ab svo mundi enn verða;
þetta kalla eg nú ruötsögn, Eg er nú að vísu einginn spámaður,
en hitt veit eg, ao þao er nokkuð þangað til sá fjárfellir, sem Ii er
orðinn, réttir við aptur, og þó málinu yrðí frestað, mundi menn ekki
verða of feitir til að taka þessu "el, þó seinna væri. þíngmaourinn
úr Strandasýslu kom með 2 uppástungur um búnabarsjéðína og toll
á munaðarvöru. Ef nefndin vildi gjöra það ilO víðaukaatkvæðí sínu,
þá gæti það kann ske lagazt ; en hvað búnaðarsjóðina snertir, þá
getur skeð, að til þeirra þurfi ao taka, ef þetta harbæri helzt. En
hvað munnbarvörurnar ríhrærlr, þ:i er það mí líkt og farið var fram
á 1853, þegar talað var um barnaskólann hérna í Reykjavík; það
komst þá ekki nema 1Í annað hneo, hversu langt sem þao kann að
komast mína. Menn hafa sagt, að þetta se vilji þjóðarinnar ; eg segi
nú hvorki já ne nei til þess, en eg skal játa, að eg gjarna vildi,
að þetta gæti komlzt á, en eg se ekki, ao mí se ktíngnmstæður
til þess.

Ásgeir Einarsson: Þíngmaourinn hefir mlsskillð mlg, því eg
talaði ekki um toll á munaði, en eg sagði, að ef þjöðinnl værí mikið
umhugað um, ilO þetta mál feingi framgáng, þá mundi Illenn ei telja
á sig, að spara vlð sig skaðlegar og óþarfar munabarvörur, og verja
fe því til svo þarflegs fyrirtækis, sem er til þess augnamiðs, að leggja
grundvöll til velveguunar landsins, og get eg sagt þíngmanninum það
mco sanni, að eg spaugaðí ekkl, mer var full alvara.

FramsUg«maður: Eg hefi því miður orNð a~ _!wyra, 30 2
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bændur hafa orðið ,til að mæla móti m.illnu, eða nefndadlitinu, en
líklega ekki á móti efninu sjálfu. En hefði þeir lesið nefndarálitíð
vel, hefbi þeir getað sparað ser þessar umræður, Hvað fj;irtillögin
snertir, sem menn hafa mí mest rekið augun f, þá er það elmingís
lausleg áætlun, sem nefndin hefir gjört, og sem einúngls átti að vera
þínginu til bcndíngar; nefndin áleit, og það el' skýrt fram teklð í
nefndar.ílltínu, ao ef jarðirnar feingist, þ.í ætti hitt ao vera komið
undir ,ilja og ;íhuga manna heima í hðrubnm, hvað stórar þessar
stofnanir skyldi vera, og hvað miklu fe til þeirra ætti a\) verja, og þó
mí þessir tveir þmgmenn, sem talað hafa lÍ móti málinu, viti, ao menn
Be svo aræðís- og áhugalausir her sunnanlands, a\) þeir ekkert vilji :í
sig leggja, til ao koma brinaðarskéla á fót, þá ætti það ekki a\) verða
því til fyrirstöðu, al'> menn í hinum örntunum, sem meiri áhuga hafa
á þessu máli, f;íj þessu framgeingt }ljá ser, og ef ao þessar mót-
bárur verka það, ao m.ílíð kerrist ekki gegnum þíngib fram fyrir
stjórnina, og ao mönnum í hinum örntunum se heldur mikill órett-
ur gJor, ef þíngi\) álítur stefnu nefndarinnar l'etta og af ræður það,
ao halda í sömu ~ttina, þá get eg ekki efazt nm, a\) stjórnin veiti
jarðirnar eptir því , sem r.iða er af hinni konúnglegu anglýsíngu til
þíngsíus 1857; þá er nú líka mikið unnið, þegar grundvöllnrltin er
lagour ; því þó kríngumstæburnar i einhverju amtinu yrbi því til
fyrirstöðu í br að, að stofnabur yrði skrili lÍ jörðínní, þá mætti byggja
hana einhverjum jnrbyrkjumannlnurn, sem væri gjört a~ skyldu, aa
rækta hana og endurbæta, 5\'0 hrin þVÍ betur yrði undir búin, þegar
tími þætti til kominn, aa stofna þar búnabarskóla. Eg tek það enn
upp ap till', a\) mer þykir þao hörmulegt, ef þínglð fellir málið, og
lýsa einstakasta rihugaleysi og deyf'ð, því rí hverju ríður okkur meira
en því, að búnaður okkar korníst í betra horf.

Jón Hjaltalín: Þíngmaonrinn rir Gullbríngusýslu sagði, að
hann væri einginn spámaður, og læt eg hann um það, þVÍ slíkt
kemur mer eigi við ; en hann verður þó a\) gá að því, ao þó menn
biðjl stjórnina Illll eitthvað, þ;l er ekki hætt við, ao hún grípi svo
strax í vasa manna til ao taka þaðan fe, að eigi se r.iðnim all hugsa
sig um; hún er ekki vön a() 'efa svo fljót rí sel' að leggja skatta
á, og er þao víst og svo gó\) regla. Eg hefi aldrei sagt, að ísinn
lægi her 7 ár, þegar hann er kominn, þó eg hafi sagt, a\) það hafi
víð borið. Eg held líka, ef eg skoða hema Gnllbríngusý~lu, sem
þessi maður einmitt er úr, þá held eg mörgum þar væri nær aa
gefa dalinn sinn til þessa, en að kaupa fyrir hann brennivín. Eg
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fyrir mitt leyti er ekki svo s.ir á, þó mellll eigi a'o gefa fe til slíkB,
því það er ekki til einkís ; en eg held annars mörgum ríkisdalnum

hjií 08S se ver varið, en þó menn köstuðu honum í sjóinn, og er
þá eigi l.íngtum betra heldur að verja þVÍ til góðs og fullegs fyrir-

tækh?
Indriði Gíslason: Eg hefi nú lesið þrisvar sinnum nefndardlit

þetta her á lestrarsalnum, eins og líka ræðurnar tún þetta mál í þíng-
tföindunum næstu fleirum sinnum, hvar á meðal a'b var ræða hins 3.
kouringkjörna þíngmanns, sem nú er, sem honum mun efalaust verða til
édanölegs heiðurs; nefndaralltlð er svo vel úr garði gjiirt sem auðið er, að
minni melníngu ; mótbárur í þessu efni eru eitt hið óverulegasta, sem
her lí þíngi hefir heyrzt; þegar mí að þíllgio hefir verið ao meöhöudla
ótal bænarsknír og frum vörp um ýmsar stiptanir, allt andlegar

framfarir og tómar loptbyggíngar, en þetta skyldi nú verða heygt
með öllu, sem að er fóturinn undir allri velmegun landsmanna her,
á sízt við, að berja vit fátækt og illu lÍrfer'ði; því eg vil spyrja,
eiga menn að hætta að vinna og leggja árar í b.ít, þegar b.ígindln
bera að höndum? Er ekki vinnuaflinn bezti auðurinn, ef honum er
rett beitt? Nú einmitt eiga menn að láta ser annast um, að koma
lÍ búnaðarskélanurn, og það því heldur sem ver lætur í ári, því hve-
nær liggur lí, að duga dreíngílega, ef ekki þegar lífið liggur við; það
er annars mjög merkilegt, að þegar menn eru nú að tala um þenn-
an kostnað, og það eru þeir mennirnir, sem hjartans-fegnir vilja betla
á sig kostnaðinn í fj:írkláðamálinu, án þess hvorki að það se neinn réttur

til þeir beri hann, ellegar menn geti seð, a'ð stjórninni se nein þægð
í þVÍ, þó tíma eða vilja þeir hinir sömu ekki leggja ii sig eða aðra
einn skilding til þess, sem þjóðinni horfir til ævarandi gagns og
framfara; eg vona menn láti útfallíð verða betra en umræðurnar.

Guðmundur Brandsson: Hversu mikill vísindamaður sem hinn
6. konúgkjörni þíngmabur kann al) vora, þá held eg samt, a'ð mal-
tækið ætli a'ð sannast á honum: "þa'b sj:í augun sízt, sem nefinu er
næst", því árfer'bi og ásigkomulag landsins, eins og það er mína, ætti
þó a'ð geta bent honum á það, sem næst liggur, sem el' skortur og
bjargarleysi. Eg ætla nú ekki a'ð spá II III , hvort skóli þessi muni
komast mikið áfram með gjöfum manna, sem hann var að tala um,
en það er nú ekki í nefndaráIitinu minnzt á þetta, SYO það liggur
ekki til umræðu; þíngmanninum er þa bezt að taka Sef breytingar-
atkvæði um það, en vera ekki að veifa því svona í lausu lopti yfir
höfðum manna.
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F01'Scti: Ilðr var ekki talað um gjafir, heldur hvað framkvæma
mætti, ef Því og því væri varið til þess; eg verð a~ brýna það fyrir
mönnum, að halda ser við eíuíð í umræðum sínum, en hvarfla eigi
svona út í aðra sálma.

Guðmundur Brandsson: Eg gat nú ekki betur skilið, en að
þfngmaðurinu, sem seinast mælti, meinti gjafir, því hann tók það fram
með berum orðum, og því vildi eg, að þa~ yrði gjört a~ viðauka-
ath æði, ef það ætti nokkuð a~ þýða, og þei gæti má ske eitthvað
lagazt. En fari svo, að menn fallist á nefndarálltið, og verði 1., 2.
og 3. níðurlagsatriðí þess samþykkt, þá vil eg til vara taka mer þa~
breytíngaratkvæðl, að kostnaðurinn verði lagður á ríklssjóðlnn, og til
vara, að málinu verði frestað,

Jón Petursson: Eg er sannfærður um, að búnaðarskólar eru
nauðsynlegir fyrir hvert lund. Nefndin hefir nú ekki ætIazt til, a'O
ríkissjóðurinn kostaði þessa skóla, heldur a'O amtsbúar í hverju amti
bæri þ,i og kostuðu sjálfir. Eg hefi nú heyrt ti ræðum hinna þjóo-
kjörnu þingmanna að norðan og vestan, er nú töluöu , a~ þeir ern
mjög meðmæltir btinaðarskélum og áfram um það, að þeir komist
upp, en þeir úr snöuramtlnu móti því ; það væri nú éviðurkvæml-
legt, að þraungva mönnum í suðurnmtinu til að koma upp búnaðar-
skóla hjá ser, þvert ,í móti vilja þeirra, og það á þeirra eigin kostn-
að, af því Norðlendingar og Vestfírðíngar vilja f,í komið upp bún-
aðarkölum hjá ser, og eins óviðurkvæmilegt er það á hinn bóginn,
a~ Sunnlendingar fái staðið mönnum fyrir norðan og vestan í ljósi
fyrir, að fá lÍ sinn kostnað búnaburskóla upp hjá ser, þegar Sunn-
lendíngar eingan þátt taka í þeim kostnaðí ; því vil eg, ef þau úrslit
kynni 3~ verða, ao menn ekki vilja fallast á, all 1 skóli verði stofn-
aður í amti hverju, taka mel' þao varaatkvæði , a'O búnaðarskólar
verði stofnaðir í vestur- og norðuramtínu, samkvæmt því, sem nefnd-
in hefir stringlð upp á, þó hann ekki verði stofnaður lÍ Suðurlandi.

Arnljótur Ólafsson: það hefir nú orðið mlkið umtal um kostn-
aNnn, og því skal eg stuttlega skýra 4. niðurlagsgrelnlna eptir þVÍ,
sem nefndin hugsaði ser hana. Ver byggðum á þVÍ, að allir væri
samdóma í því, að skóll þessi væri nauðsynlegur og vildi leggja
nokkuð í sölurnar fyrir hann; ver skoðuðum, hvað minnst þyrfti að
leggja í sölurnar fyrir hann, þá fórum ver að geta oss til, hvað fást
mundi hjá stjórninni; ver vitum nú, að stjórnin styrkir ekki neinn
bri naðarskéla í Danmörku eingaungu, heldur styður hún þá meira
eða minna, ug í Noregi el' það eimingls einu biinaðarskóli, sem
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haldinn er algjörlega lí stjórnarinnar kostnað ; því vil) hina búnaðar-

skólana ber stjórnin helmíng at' kostnaðinum, en hlutaðeigandi amt
hinn helmínginn. Í Danmörku er þá ekki ætIazt til eða á lit il), al'!
stjórnin haldi þessa skóla eins og aörar almennar menntunarstofnanír,
eður mel'> öðrum orðum, a'l> búnaðarskólar eru þar ekki rfkísm.il,
eins og lærdómsskólarnir , heldur ern þeir mel'> fram amtamal eður
herabsmril, og því er ekki til neins al'! biðja stjórnina um það, sem
hún ekki álítur ser skylt að gjöra heima í Danmörku. Þal'! er því
ekki til neins, og er heldur eigi rett, al'> biðja stjórnina um allan
kostnaðinn, heldur eínúngis um styrk, og þá á hún bæði hægast með
og mundi Itisust til, al'! Hita eina jörð í hverju amtí, og þá
feingist tryggíng fyrir blí naðnrskólu num, en það væri eigi til annars,
en eyða öllu málinu, al'! heimta allt úr ríklssjóðmuu. Kostnaðurinn
verður mí. misjafn í hverju amti eptir þörfum lllanna og vilja, því
al) ekki lí eitt vil) um allt land; en nefndin áleit, ef stjórnin veitti
jörð, þá mundi hún rita amtmanni um, al) velja hana, þeir svo
gjöra það, og rita síðan stjórninni, og segja henni frá, hvar koiuið
væri. Vilji nú stjórnin samþykkja kosning jarðarinnar, og riti síð-
an arutmanní um, al'! koma skólanum á fót, svo kveðja þeir þing-
menn í umdæminu til með ser, a'l> búa til reglugjörð skólans og um

allt fyrirkomulag hans, og þá er undir þeim sjálfum komið, hvort
skólinn kemst á fót, og eins hversu stór og kostnaðarsamur hann
skuli vera. Ef nú menn í suðurumdæminu vilja ekki leggja til 1
sktldíng hjá ser, eins og mer hefir heyrzt á sumum þíngmönnum
þaðan, þá á það þó ekki a'l> vera mönnum til hindrunar fyrir norð-
an og vestan, ef þeir vilja koma skólanum upphjá ser. Menn geta
og komið ser saman um, al'! amtmaður taki lán, sem svo borgíst
aptur af amtsbrium, og mel'! því móti geta menn svo feingið búnað-
arskola í einu arntinu, þó menn vilji hann ekki í öðru hinna eður
báðum tveim. Eg vil biðja þíngmenn, einkum þingmanninn úr Gull-
bríngusýslu, a'l> gá al'! Því, a'l> þó ekki þyki nauðsyn á þessum skóla
her, eða þá al'! suðuramtíð ee svo bagborib, al'! það þoli ekki þenna
kostnað, þá er eigi rett sökum þess, al'! leggja fjötur á hin ömtin,
ef þau vilja, al'! malið fái þenna framgang. Hjá nefndinni er nú
greitt svo úr málinu sem haganlegast er fyrir hvert umdæmi ser, og
þetta er sá eini vegur, ef ekki á a'l> gjöra öllum landsmönnum að
lagaskyldu nú þegar, al'! koma skólanum á fót. Eg vil biðja þíng-
menn að hugsa þetta vandlega, ál'!ur þeir gánga til atkvæða.

Stefán Jónsson: þetta mál el' nÍl í þriðja sinni her á þíngí,
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og það væri mjög hraparlegt, ef það felli um koll; en eg vorkeuui
mönnum, þó að þeim eigi lítist á kríngumstæðumar , sem Illt blasa
fyrir mönnum með árferðlð og fjií!fækkun, sem orðin er, og þ6 menn
veigri ser við, aa leggja ný útgjöld á alrnenníng. Eg se nú eigi
betur, en að það se hið sama, aa vilja taka kostnaðinn úr ríkis-
sjóðnum, og fella málið, eptir sem áður hefir gelnglð ao Lí styrk hjá
stjórninni til skóla þessa. En mer 1.0111 til hugar a'b búnaðnrsjéblr fyrir
norðan og vestan gæti hj.ílpað þessu máli víb, og því ætla eg aa áskilja
mer breytíngaratkvæðí í þá stefnu, ab kostnaðurinn se a'b einhverju

leyti tekinn þaðan,
Páll Sigurðsson: Vi'b Sunnlendíngarnir verðum fyrir hörðum

d6mi hjá þíngmönuum, þar sem þeir tala um, að aðskilja Sunn-
lendinga frá hinum ömtunum, o~' þa'ð er nui ske ekki a\'J orsakalausu.
En eg fyrir mitt leyti er þó ekkert .i métl, all farið se fram ti þetta,
sem nefndin stíngur upp lÍ, þó eg viðurkenni, a'O tíbarfurlð nú ekki
eiginlega geti hvatt lllenn til aa raðast í það. Eg er á sama máli
og nefndin, aa beoi'b se um jarðirnar, því það er gott, ef þær væri
feingnar, ef við kynnum einhvern tíma að rétta YiO aptur úr bág-
indum okkar. Eg er líka ti sama máli og þíngmaðurlnn frá Ey ja-
Ijarðarsýslu, a'b þa'b se vel til fallið, að biinaðarsjdðímlr gæti styrkt

að þessu fyrirtæki, því það álít eg sarnboblð tiIgángi þeirra.
Forseti: Eg vil gjöra þfngmanninn varan við, ab í suðuramt-

inu er eingi "búnaoarsjó'bur", heldur ,)lÚS5- og bústjórnarfélag", sem
á sinn sjó~, en honum getur því ekki orúi!) varið eptir neinum fyrir-
skipunum frrí stjórninni, heldur elnéugts eptir samþykki félagsins.

Páll Sigurðsson: Eg veit það vel, og því vildi eg ekki nema
svona benda til þess. En eptir því, sem áður hefir farið, þá er ekki
víst, hvort þessi uppastungu nefndnrlunar getur Ielngizt ; en þ6 það
se óvíst, þá þykir mer eingu til~spi\lt, þó þess se leitað.

Páll .Melsteð: Eg ætla að lýsa því yfir, all eg hefi líka skoð-
un á máli þessu, sem þíngmaður Rríugæínga, og því verð eg nefnd-
inni meðmæltur. En það ,ílít eg vera til undirstöðu btinaðarskdlan-
um, að jarðir þessar geti feingizt eins og stúngið hefir verið upp á ;
þá verður eitthvað ageíngt, þegar þær ern feingnar.

Jón Petursson: Eg fyrir mitt leyti verð að vera á því, að
búnaðarskóli muni komast á bæði í norður- og vesturamtiuu, því eg
heyri aa þingmenn þaðan hafa svo mikinn áhuga á því og vilja
kosta þá. Fyrst aa einn þingmanna Norðlendinga tók ser breytíng-
aratkvæbí, um að fe mætti veitast til búnaðarskólans þar af búnaðar-
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sjóM norðuramtsíns, þ;i ætla eg a() taka mer hreytíngaratkvæðl í
sömu stefnu fyrir vesturumdæmið, ef mer svo sýnist, og einginn ann-
ar þíugmnnna að vestan tekur ser þat brcytíngnrntkvæöi.

Asgei;' Einarsson: Eg ætla'Gi mer einmitt a() taka breytingar-
atkvæði í sömu stefnu, svo að brinuðarsjóðuriun einnig styrkti til;
ÞYÍ það er samkvæmt tllg.íngí hans og augnnmicl, og þrí ekki fjar-
lægt; im kæmist þetta ií, er eg ekki vonlaus um, aö landbústjórnar-
felagi() í Danmörku yrbí fúst á, a() styðja þetta mál, að minnsta kosti
með gó(:um tillögum víð stjórnina.

Framsögumaður : Hvað btinaðarsjéðina snertir, þ.i skal eg geta
þess, a() það kom til umtals í nefndinni, hvort tiltækilegt væri, að
verja þeim nú strax til a() koma búnaðarskölanum lÍ fót, og áleit
hún, a() það ætti bezt víð og væri æskilegt, a() búnaðarsjdöirnlr styddi
búnaðarskélana, þegar þeir kæmist á; nefndin áleit, að það ætti ekki
við, og væri ekki r.íðandí til, að þeim yrði mí strax varið til a<l
koma stofnununum sj.ilfurn á fót, heldur væri þa'O samkværnar tilg:íngi
sjóðanna, að þeir styrkti Iélitla efnilega menn til þess, ao geta gelngið
á skólann. þetta fj.írtillag, sem her er "erið að þr.íklifast [í, og
sumir vilja gjöra a() eins konar grílu, til a() fæla þíngmenn frá m.il-
inu, er ekki svo stór alaga, a() menn ekki fái risið undir henni, ef
menn hafa góðan og einlægan "ilja; og þó menn mi ekki geti greitt
þetta fe allt lÍ einu ári, sem vel getur verið , þ,i sýnist mer eingin
émögulegleiki, að jafna þVÍ niður fleiri ár, sem gæti orðið mörinum
minna tilfinnanlegt, enda mundi það ekki verða ómögulegt, að fá
Lín til brababyrgba. Sumir hafa verið rikaflr með það, ao taka þetta
fe IÍr ríki~,;jóðnullJ, og vilja ekkert annað heyra. En eg se ekki
betur, en ef menn endilega vilja fá þaú goldið úr ríkíssjöðnum, þá
se þa() hðr um bil þao sama og (ella III .illð, og væri þá Illikið mann-
legra og drcngilcgrn, a() fella þa() alveg með athæðum her á þíngi.
Sama er nú að segja um það, sem bent hefir verið til um toll á
munaðarvarníngl. Eg tel það aldeilis överðugt Iaudsmönnum, og ó-
samboðið þessum stofnunum, a() Líta þær hvíla ;i þess konar, eins
og það í sjálfu ser nær ekki neinni átt, a'O r.íðgjöra slíkt í þetta sinn.
Menn verða a'O gæta þess, a() her er ekki verið að tala um laga-
skóla, eða neina þess kyns stofnun, heldur einmitt þá stofnun, sem
við bændur ættum a() hafa mestar mætur á, og sem við gjarnan
ættum að "ilja eiga sjálfir, og því ekki vera a() mæla lausafa okkar
og fasteign undan að bera hana. Ef þessar stofnanir komast ,l, þá
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nýtur öll alþýða göðs af avöxtum þeirra, og því er sanngjarnt, að
ver berum þær sjalfir,

Stefán Eiríksson: Eg mælti ekki móti stofnun þessari af því
hún væri ekki þörf í sjálfu ser, heldur sökum kríngumstæða þeirra
og rirferbís, sem nú er, og lítur út fyrir all verði nokkur ár. þíng-
maður Dalamanna sagði, a'b mikill áhugi væri meðal þjóbarinnar á
máli þessu, en af hverju sj;í menn það her? þa'b er þó ekki komin
nema 1 bænarskrá um það til þíngsins; og því held eg það se mik-
ill abyrgbarhlutl fyrir þíngmenn, a'b fara ab stofna kostnaðarsama
skóla, án þess að slíkar óskir komi fd kjósendum rir fleiru en einu
kjördæmi.

KonúngsfulltrtU: l)a'b kann nl a'b vera, að eg hafi ofyrt það,
að nefndin ætlaðist til, að stjórnln skyldi koma þeim umræddu hún-
aðarskólum fyrst á fót, en að vísu segir þó nefndin í álitsskjali sínu,
að það se ekkert efarnál, að "er eigum fulla heimtu á því, a'b stjórn-
in gjiiri það, en þetta er nú ekki abalntribíð , heldur hitt, hvort
landsmenn se færir um og frisir til, ab bera þenna kostnað, og það
vero eg a<l halda se efa bundið.

Brynjófur Jónsson: Til þess menn ekki haldi, a'b eg annað-
hvort hafi einga meiníngu um þetta m.íl, eða se því móthverfur, af
því eg se einn úr suðuramtlnu, eins og mer virðist hafa verið beint
að þeim þíngmönnum, sem þaðan eru, þ;í vil eg lýsa því yfir, að
eg álít þetta mikilvægt og mjög nauðsynlegt. Eg álít, að þetta rntíl
se mjög n:íteingt því bobí, sem mannkyninu var gefið í öndverðu, að
menn skyldi gjöra jörðina ser undirgefna; en til þess a'b þessu boði
verði hlýtt, verða menn að hafa kunnáttu og þekkíngu, og þá geta

menn fyrst leitt í ljós, hvílíka hulda fjársjó'bu jörOin geymir í ser.
II vað kostnaðinn snertir, þá hygg eg ab flestir mundi fúsari til, að
leggja nokkuð í sölurnar, og taka nærri ser fremur í þessu máli en
öðrum, og ekki horfa í, þó nokkuð væri fram lagt; þlí koma dagar
og þá koma rá<l, og nýir útvegir með tímanum. Menn hafa sagt,
a'b ekki væri nú hinn hentugi tími, til a'b tala um búna'barskóla, en
eg segi, all hinir brigu tímar eru því ekki til fyrirstöðu, að um þetta
se rætt, Því það sem Ull er rætt, getur sfðarmeir komið til fram-
kvæmdarinnar.

Magnús Andrésson. þa'b er eitt atriði í þessu máli, sem eg
vildi minnast á, og sem eg vildi biðja þá þíngmenn, sem mótfallnir
ern þessum brlnabarskólauppéstungum vel að aðgæta; það er mismun-

ur sá, sem á því er, að verja fe til þvílíkrar stofnunar, er her ræðir
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um, eða til annara skóla, SYO sem lagnsköla, læknaskóla og annars
þvílíks ; þær stofnanir lítheimta ærið fe árlega, sem eyðist jafnóðum,
en her er öðru máli a'b gegna; fyrir fe það, sem amtsbriar eitt sinn
ætti að leggja til, SYO búnaðarsköll kornist ii fót, á að kaupa arð-
berandi skepnur, vel luisaðan bæ og öll nauðsynleg hrinaðará-
höld til jarðabóta og jarðyrkju; þetta á ao víð haldast og jafnvel
aukast og vera afinleg eign arntsbúa i þessu fe á ekki ab kasta
í sjóinn; þetta ætti þíngmenn vel ao íhuga, því þa'D er verulegt atriðl,
Í þeim mótb.ínun, sem her heyrast móti nefndar.illtínu er því barið
við, ao mí se hart í ári, og í ýmsu tilliti horfist övænlega á með á-
stand fólks. þetta er mikið satt, en með þetta mal mundi verða
lfkt og mörg önnur hj.í oss, þó því væri nú fram haldið, ao það

;,fljlÍgi ekki á vængjum vindanna ". Eg held þmglð breytti mlkið óhyggi-
lega, ef það nú felldi malib ; það er mí í 3. sinn, að mal þetta kem-
ur fram her á þíngi, og eptir minni beztu sannfæríngu held eg, að
nefndin hafi tekið þá stefnu, sem álitlegust er, og henni vil eg se fram
haldib. Ef konúngur neitar um jarðirnar , þ/i fellur allt af sjálfu
ser, en ef hann veitir þær, þá er bágt, ef þjóðin ekkí notar það
tæld færi, og leggur sitt til, SyO þessi stofnun komist á fót, því það
verða allir a'ð játa, ao framför laudbúnaðarlns er helzta undírsraða
velmegunar þjóoarinnar, en vel getur verið, a'b ástand landsins - en
þótt þil~, mí. sem stendur, ge bligborio,- verði komið á viðrettíngar-

veg, þegar allt þetta hefir geingi'b fyrir sig, því her þarf langan og
verður að líkindum híngur undirbrinfngstíml. En það gleður mig,
að flestir, sem til máls hafa tekið, ern nefndanílitinu meðmæltir, og
því vona eg a'b það fái góo úrslit her á þíngi.

Indriði Gíslason: Mótbárur þær, sem komið hafa her fram,
eru nú of margar og of magrar, til þess a'b málið verðl fellt; það er
verið að tala um viljaleysi landsmanna, en dæmin ern degimun ljós-
ari; hver vottur er betri, til þess a'b hrekja þa'b, en jarðabóta lífio,
sem farið er a'b lifna? Árnessýsla er ekki lángt frá i menn geta se'ð
þar þegjandi vottínn, og svona er þa'b her og hvar meira og minna
um allt land; eg er óhræddur um dreingskap manna flestra í mínu
kjördæmi í þessu máli.

þa'b má skð þyki nú nokkuð serstök skoðun af mer, ao eg skoða
nú þetta mál svo, fyrst og fremst það, að þao er sama og fella mál-
lð, að biðja eingaungu um fjiírstyrkinl1 úr ríkíssjöðí, og annað hitt,

a'ð það skal aldreigi draga með ser eins drjriga framför, eins og ef
landsmenn sjálfir kosta þessa stofnun sína að mestu leyti,' og má
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segja SYO, "ao þVÍ barninu ann eg meir, sem meira hefi fyrir". lJó að
rikissjóðurlnn veitti nú allt þetta fe, þii er eg hræddur um, að það
yrði, eins og með það, að hollara er, aolmfa ofan af fyrir ser sjálf-
um, en manni se lagt af hreppssjóði.

þetta er heldur ekki allt kornib undir dauðum fj,írhnígunum, því
eg get sagt þao með sanni, ab þar sem eg þekki til fyrir vestan, hefir
mest verið gjlirt af fátækum mönnum, sem aö hara Itisan v ilj a, en
hjll auðmönnunum ekkert í samanburði við það, og elnkis styrks von,
a'O undanteknum einúngis einum manni, sem er nú ekki lángt fra.

Ásgeir Einarsson: ~Lí ekki senda komingi bænarskrá um a'ð
þessar 2 eða 3 jarðir f'elnglst 'f þall er SYO aðalatrlöið, og feingist það,
þ,i mundi hitt llggja ljúfar,

Framsögumaður : það hefir nú verlð svarað þeim fáu mót-
b.írum, sem komið hafa gegn máli þessu, svo eg get verið þVÍ Iii-
orðarí ; einasta skal eg bæta þVÍ "ið, að her er eingan veginn spurs-
rnalið um það, hvað miklu re eigi að verja til stofnana þeirra er
her ræbir um, heldur einasta er þVÍ farið Ir.im, að ef það á sínum
tíma kynni virðast nauðsynlegt, að verja nok k r u fe til þessa augna-
mlðs, þii biðji þingið stjúrnina að Hita vald t i I Þ e ss; þVÍ eg vona
mönnum skiljist það, að hvort sem þetta fe vereur mikið eða lít-
ið, þ,i er ómögulegt ao jafna því niður á þann h.itt, sem nefndin hefir
stúngið upp á, nema með sérstaklegu leyfi frá stjórninni, því eg vona
menn gái þess, að þíngtð hefir ekki fremur Í þessu máli en öðru
fj;írhagsriio eða löggjafarvald. Eg held að hinn 1. konúngkjörnl
þingmaður, sem nú er Í lwnúngs{ulltrúasætinu hafi misskilið nefnd-
ar álltib ; þVÍ hann skilur það svo, að það gjöri nið fyrir háum
kostnabi arlega til þessara stofnana; en það er ekki því máli að gegna.
Nefndin hefir ekki hugsao ser nein ál'ieg útgjöld, eca þá SYO lítil
og 6merkileg, að slíkt er varla teljandi. þao eru ritgjöld einu sinni
fyrir öll, sem her ræðir um, eins og þfngmabur Árnessýslu tók ljós-
lega fram; þVÍ fe er ekki fleygt í sjóinn, heldur m.i með sanni kalla
það Irækorn, sem landsmenn sá Í sinn eiginn akur, og sem ti og
m.i bera ávöxt, se nl ti haldið; það ii ab verja þessu fe til Hmað-
arkaupa og [arbyrkjuverkfæru handa stofnununum, og til jarðabóta lÍ

þeim, svo þær geti þVÍ betur nað tilgángi sínum; þetta vereur inn-
stæða, sem landsmcnn eiga sjálfir, og sem ekki mun koma í van-
þarfir, þegar tímar líða; þessa bíð eg me nn vel að gæta.

Ásgeir Einarsson : Eg vil taka það betur fram, að eg vil
leggja það til, all stjórnin leggi fyrir næsta þíng frumvarp um þetta,
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og þá koma fram ljósar raddir nm, hvort menn vilji hafa þetta e~'a
ekki ; það er elngu spillt, þó beðið se nm frumvarp,

Forseti: Eg veit ekki, hvort það var meiníng hins heiðraða
þíngmanns a~ taka Sel' brcytíngnrntkvæbi Í þá stefnu, sem hann gat
um, og þVÍ vil eg hreif'a því vlð hann, hvort svo haf verið.

Ásgeir Einarsson: Eg "ii geyma mel' rett til breytíngar- eða
viðaukaatkvæðis í þ:í rítt,

Benedikt Þórða1'son: Mer sýni"t aú þíngmenn eigi nú að
minnast hins fornkvebna : "Einhycrn tíma batnar byr, þó blási nú á
móti", og horfa ekki SYO mjög ,í þat), þó ekki se nú fe fyrir hendi,
til þess a'ð reisa ,í flÍt brinaðarskóla hj.i oss, og ekki setja þa!'>fyrir
sig, þótt rírferði se erfitt eins og stendur, það er ekki nú þegar a~
við þurfum lÍ fénu ilO halda, það eru jarðirnar undir skólana, sem
fyrst er ao fá, og nm þær skulum "er nú þegar biðja. þa~ greiðír
fyrir nuíllnu, ao við ekki frestum þVÍ; fari svo ver fáum bænheyrsluna,
þá höfum "er mikið feingiO; ver höfum þá felngíð hyrníngarstelnana
undir byggÍnguna, og fyrri en þeir eru fengnir, verður hún ekki
reist; en lifum Í voninni, að þ;i ko III i dagar og þá komi rað, til
þess að reisa hana.

Framsögumaður : þao er skýrt tekið fram í nefndar.ílltíuu,
:to það se til æfinlegrar eignar fyrir stofnanirnar, að biðja skuli um
jarðirnar.

Forseti: Fyrst a~ mí ekkl taka fleiri til máls, þá er undir-
briníngsumræðu þessa máls lokið. þar með er þá dagskrain lÍ

enda, og dagurinn með, og skal eg ríkveða fund til á morgun kl.
11. Munn þá koma 2 m.il til undlrbriníngsumræðu : [arðarnatsmál-
ið, og ef tíminn leyfir, sliattheimturnálið.

Fundi slltlð,

4. ágúst - tuttugasti og fjórði fundur.
Allir lÍ fundi. þíngbók fd síðasta fundi upp lesin og sam-

þykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur fyrst til nndírbrinfngs-

umræðu málið um samlagníngu af skattgjaldi af fasteign og lausa-
fe,. en eptir ösk hins háttvirta konúngsfuNtrt1a verður jarðamats-
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málið fyr tekíb til undirbriníngsumræðu, þó þab standi seinna á dag-
skránni.

Framsögumaður í þessu máli er hinn heiðraði þingmaður tir
Norðurmúlasýslu.

Framsögumaður (Halldór Jónsson),' Eg skal leyfa mer að
lesa npp nefndaralltíð. Var nefndaralitið síðan lesið upp svo lát-
andi:

"Hi'b helbraða alþingi heflr 4. dag þ. m. kosið oss undlrskrifaða
nefnd, til að segja álit vort um lwnúnglegt frumvarp til tilship-

unar um löggildíngu nýrmr jarðabólíar fyrir Ísland og ]Jar með
fylgjandi frumvarp til jarðabóharinnar.

Til nefndarinnar hefir þíngið og vísað nokkrum bænarskrám
viðvíkjandi [arðamatlnu nefnll.:
1. Bænarskrá fni frjálsum fundi í Snæfellsnessýslu, um að það f<Íi

ekki að svo komnu lagagildi.
fd Kollabiiðafundl sama efnis.2.

3- frá nokkrum briendum í Barðastrandar og Dalasýslum,
um a'O það verði, sem öldúngis óþenanlegt, l<ítio níð-
nrfalla, m. m.
frá Þínghöfðafundi, um al) öllum landsbúum gefist
kostur á, að kynna ser Irumvarpið o. s. frv., á'ðnr
það öðlist lagagildi.
fr:t Hólahreppsfundi, um aCI mat á jörðunum í Ilóla-
hrepp verði ei löggilt, fyr en búið se landseðlislega að
endurskoða það í hreppnum sjálfum.
frá þínghM'ðafundi, um að fá skattalög eptir efnahag,
og

7. Upp ás tún gu frá þíngmanni Subur-þíngeyjarsýslu, um að
matið :t varpjörðum í norður- og austur-nmtinu
verði Iækkað , og að matið á bændakirknajörðum í
Þíngeyjarsýslu, sem Reykjavfkurnefndin heft hækkað,
verði nptur lækkuð.

Nefndin hefir leitazt við, ao hugsa mál þetta sem ýtarlegast,
og leyfir ser nú ao láta álit sitt um það í ljósi lÍ þessa leið:

þar e'Oaðalbreytíngin fd því, sem alþíngi fór fram á í allraþegn-
samlegastri bænarskrá 17. ágtist 1857, er fólgin í því, að hundraða-
talan í frumvarpi því, er hans hátign hefir láti'b leggja fyrir þíng
þetta, er reiknað út meo'l deili fyrir allt landið, en ekki 3 deilum,

4.

5.

6.
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tók nefndin allra fyrst þetta atriði til íhugunar; og er nú meiri hluti
hennar kominn að þeirri niðurstöðu, að honum beri að ráða þínginu
til, að aðhyllast þessa breytíngu ; því að vísu eru ástæður þær, sem
þíngtð 1857 hefir byggt á bæn sína um 1 deili fyrir hvert amt, á-
litlegur og í sumu tilliti sennilegur ; en aptur á móti er það óneit-
anlegt, að þrídeilirinn raskar nokkuð þeim innbyrðis jöfnuði milli
allra jarða í landinu, sem álítast mrittl að þegar væri feinginn,
einkum með því, að Reykjavíkurnefndlu hafðl tillit til aígjaldanna ;
og svo ætlum ver það eðlilegt, að norður- og austuramtib hafi hækk-
að að hundraðatali, en vesturamtlð aptur lækkað, sumpart vegna
þess, að landbúnaði og jörðum muni hafa Iarib meira fram í hinu

fyrnefnda amtl, og sumpart þess vegna, að vörp og önnur hlunnindi,
sem fylgja prestaköll unum, og áður ekki voru matin til hundr-
aða, muni hafa hækkað hundraðatöluna meira en í vesturamtinu.
Að þetta hvorttveggja einnig verði sagt um suburarntíð, í saman-
burði við vesturamtíð, er vafasamara ; en aptur er á það að líta, að
margar jarðir hafa þar hækkað mikið af sðrstaklcgum orsökum, t.
a. m. Reykjavík um 136 hndr., Eingey 60, Nes 56, Viðey 141,
Bessastaðir 36, Keflavík 36, Hafnarfjörður (abur ómatinn) 35 hndr.
Líka lýsa bænarskrár þær, sem mí hafa verið sendar þínginu, um
frestun á löggildíngu jarbabékarínnar, Því, að það er einmitt þrí-
deilirinn, sem ekki hefir geojast mönnum, sízt í vestnramtínu. Al)
því, er áhrærir serstakan sýsludeili fyrir Rangarvallnsýsln, sem Rang-

vellíngar hafa sent um allraþegnsamlegasta bænarskrá 24. jiinf f. á.,
þá er bæn þessi bundin við amtadeilinn; virðist því, þegar vikið
er frá honum, því síður vera ástæða til að gjöra undantekningu frá
aðalreglunni fyrir eina sýslu.

Aptur álítur minni hluti nefndarinnar (Arnljótur Ólafsson og
Guðmundu1' Brandsson), að eigi se ristæða til, að þíngið breyti skoð-
un alþíngis 1857, og fallist nú á einn deili í stað þriggja, því enn þótt
það se satt, að hinn eini deilir se reikníngslegrl, eptir að Reykja-
víkurnefndin hafði jafnað jarðamatíð í hverri sýslu eptir afgjalds-
upphæbínní, þá finnst okkur eingin ástæða se til, að hundraðatalan
í suðurumdæminu skuli í hinu nýja jarðamati hækka um 1172 hndr., í
norður- og austurumdæminu um 766 hndr., en í vesturumdæminu lækka
um 1938 hndr. Ástæður okkar eru þessar: Menn verða að álíta,
að hið forna jarðamat hafi á fyrri tímum verið, að öllu samtöldu,
jafnt, að minnsta kosti í umdæmi hverju; og margt dregur til þess,

að það hafi orðið hærra í suður- og norður- og austurumdæmunum,
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en í vasturumdæmlnu ; því fyrst er það, að flestallar stólsjarblr og
klanstrajarðir hafa legi'O í umdæmum þessum, og þær hafa verið
smátt og smátt færbar upp vegna tínndarfrelslsins, sem nrittrirlegt
var, því landskuld var bundin að lögum ,i'O hundraðatöluna , en nú
varð landskuldin a'O hækka á þeim í notum tfundarfrelsisins. Se6t
þetta glöggt, ef stúlsjarðnbækurnar eru bornar saman við aðrar jarða-
ba-kur, en þó einkum ,iú jarcumatlö nýja. þá er þa'ð önnur á-
stæðu, að suðuramtíð hefir geingi'ð s 1'0 aknflegu mlklð iir ser frá því
a'ð jarðabók Árn» Magnússonar var gjiir'O 1702 -171,1, - sem þó
er eingin ný jarbabdk eb nýtt jarbamat , heldur byggir blín a'ð
mestu leyti ;í hundruðntali því, er þ;í var, -- að nú ern enda
heil héruð sföan lögo í auön af eldgosum og landbrotum, lm'bi
af vatnsföllum og sjHarg~ngi, svo ao óhætt má fullyrða, a'ð þ6tt
ýmsar jarðir hafi nokkuð batnað, einkum í grennd vi'O Reykja-
vík, þá geti þaa cingan vcgln jafnazt viú halla þann, sem suður-
amtið hefir bebíb. Aptur ,í mót hafa margar jarðir lÍ Vesturlandi tek-
ið miklum framförum, einkum á Brei0afirci og þar um kríng, þar
sem dúnjnrðlr allar hafa hækkað svo gpy,dlega míkið í Hr'M, sakir
þess, að nú CI' dúnn orðinn Ijarsknlega dýr vara, en fyrrum var
hann lítllsvirbl, er sj;í m.i af Búalögum. Reynslan ber her og
um ljó~an vott, þar sem þa'b verður oeð, a'O árin 11336 -1857 hefir
lausafjártíundin hækkuð í vesturumdæminu um 55, .• af hundraði, en
í suðurumdæminu a'O eins nm 3H,;, af hundraði, verður þessi munur
elnkum að vera ,'10 þakka gæðum jarðanna, því áhöld munu Hra
um búmennsku Vestfirbínga og Sunnlendinga. Þes~ skal og getið,
að miklu meiri selveiði og h.íkallaveíbí er ii Vesturlandi en Suður-
landi, svo að það vinnur hæglega upp það, sem þorskafli kann að
vera meiri her á Suðurlandi. Um norðurarntið skal þess getið, að
þar verða opt alþaktir allir íheil' af ha Iís, nema í Strandasýslu og
litlum hluta Ísafjarbursýslu, þótt annarstabar se einginn hafís.

Af þessum ;í~tæ'Gum verbur 111 inni hlutinn a'O r.iða til þess, að
amtsdoílarnír verð! ,·re haföir, þa'ð er ao skilja 30.'5 í sucurumda-m-
inu, 26,5 í vestnrumdærninu, og 29,5 í norbnr- og austururndæminu,
og jarðamatið nýja löggilt með því hundrnðatalí, er jnröirnar fá mcö
þessum hætti.

því næst tók nefndin það atriðl til íhugunar hvert þær ójlifnur
milli einstakra jarða muni eiga ser stlla í hinu n};ja jarðabókar-
frumvarpi, að það verði að álítast óhafundi, eins og þa'ð er. þessu
getur nefndin ekki verið samþykk; þvert á móti er þa\') eindl'egil)
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álit vort, að mikið se unnið vio hlð lelðrðtta l11at5YCr~ í tilliti til
þess Innbyrðis éjafnaðar, sem eptir hinu forna hundraðatali ;1tti ser
stað j enda eru ekki fram komnar neinar upprístúngur með ástæðum
um breytingu á mati einstakra jarða, og þetta atriði er ao eins Iít-
ið, og mest óbeinlínis álrrært í bænarskránum, og má álíta, a~ þess
konar ójöfnur hafi, eins og til var ætlazt, lagazt vio yfirmntið í sýsl-
unum. Ao vísu erum ver þeirrar meiníngar, ao æðarvörpín yfir höf-
110 að tala kunni YÍo jarðamatíð 1848 - 49 að hafa verið hærra mat-
in í norður- og austurumdæminu en vesturumdæmínu ; en þetta
má yfir höfuð álítast ao vera jafnað við aðgjörðir Reykjavílmrnefnd-
nrinnar, svo "er getum ekki haldið, ao verulegar ójöfnnr eigi ser nú
stað í því tilliti. Pao getur her og komið til álita, ao flestar jareir
í norður- og tlnsturumdæminu, sem varp fylgir, eru undan þegnar
tíund mí sem stendur .

. Ao því er áhrærlr uppástringu þíngmannslns fyrir Suður-þtng-
eyjarsýslu, nm ao lækkað verðí matið á bændakirknaeignum í þess-
ari sýslu, að þeirri fílltölu við aðrar jarðir, sem Reykjavíkurnefndin
hefir hækkað það, þ.i getum ver ekki betur sco, en nefnd þessi hafi
byggt hækkun jarða þessara á gildum rökum, úr því það ekki var
aðalregla, ao draga allstabar prestsmötunn fr.í. Hitt er sjálfsagt,
eins og Reykjavlkurnefndin ihefír tekið fram, ao hafa ætti tillit til
prestsmötunnar, þegar nýjir skattír yrði Iagbír lí jarðirnar.

Ekki alítum vér heldur, að þíngio geti mí tekið til greina bæn-
arskr.ína Iní Húlahrepp, eða ao hún megi verba löggildíngu jarða-
bókarinnar til Iyrlrstöðu ; [arðir þar eru af Reykjavfkurnefndlnul a'O
eins hækkabar að tiltölu við aðrar jarðir sýslunnar, en þa'ð álítum
ver sjalfsag], ao þegar jarðir leggjast í auðn, eða sæta stórkostlegum
áföllum, og það or liiglega sannað að mati þeirra þá fáist breytt.

þó bænarskr.iin fr ,í Barðasrrandar- og Dalasýslum se í mörgu
tilliti merkileg og Hl hugsuð, getuni "CI' þó ekki r;Íc,i'll þinginu til,
a'ð falla nú frá jarbsmatínu, sem svo miklu er blÍio til a'ð kosta,
er he'llan af ekki verður sparað. Ver þykjurust líka sj.í, a'O Blí

tíundartaka af jörðum, sem sttingio er upp á í þessnrl bænarskr.í,
mundi baka hreppstjörum ékljrifandi (jr~\Igleil{a, og margs vegna reyn-
ast dhafandi ; 4. atriðið í bænarskrannt viðvíkur ekki heldur eiginlega
jar'ðamatinu.

Viðvíkjandi bænarskr.ínnl f!'IÍ i'ínghlif'ðafundi 11111 skattgjald eptir
efnahag, þli getur hún ekki nú þegar teldzt til greina; enda el' Hig-
gildíng jarðamatsins þessum skattgjaldsmtita til eingrar fyrirstöðu,

881



því :2. grein frumvarpsins talar ab eins um þá skatta, tolla og gjöld,
sem eptir þetta kynni a\) verða lög~ á jarðir á Íslandi.

Al) svo mæltu snúum ver oss al) hinum einstöku greinum hins
konúnglega frumvarps:
1 gr e in: Nefndin ræður til, al) jarðabókin öl)list lagagildi 6. jiiní

1861, svoleiðis að tíundir verði fyrsta sinn heimtar og goldnar
eptir henni í fardögum 1862, ef þær ekki verða, eptir sem ál)-
nr, heimtar og goldnar eptir hinum forna jarbadýrlelka. En
þa\) er um þetta atríði í

2. g I' e in, sem nefndin varð ekki II einu m.ili. Meiri h 7utinn fellst
ii þá .íkvörðun frumvarpsins, al'> jarðartíundir verl'>i yfir höfuð
greiddar eptir hinni nýju jnrðabék, fni því hún öðlast lagagildi,
og byggir álit sitt á því, ab hið nýja hundraðatal se miklu
jafnara innbyrðis en hið gamla, a'ð almenníngur búist vil'>breyt-
Ingu ii tíundinni með nýju [arðamatl, og hafi einmitt í þessu
skyni æskt eptir því, en muni ekki svo mikil'> hafa haft tillit
til nýrra skatta, sem eingin vissa var fyrir, hvort og a'ð hve
miklu leyti mundi verða lagðír <Í ja rbelgn, að Víngi'ð hafi .í'ðnr
farið þessu fram og stjórnin fallizt lÍ það, og a\) mönnum
mundi finnast hin nýja jarðabók þýðíngarlauB, ef þessi eina
nytsemi hennar, mí sem stendur, felli burt. A\) því leyti oífur
til presta el' al'> nokkru leyti miðuð ,'i'ð jarðeign, álítum ver, al)
einnig ætti í þessu tilliti al'> fara eptir hinni nýju [arðabök.

Minni hluti nefndarinnar (Vilhjálmur Finsen og Arnljótut'
Ólafsson) álítur, að hina nýju jarðabók beri a\) eins að lög-
gilda sem stofn fyrir sköttum og gjöldum, er kunna að verða
l1ig\) á jarðirnar her eptir; en getur ekki fallizt á, að tíundir
se þegar teknar eptir jarðabóklnnl, þar sem tíundin á mörgum
jörðum verður hærri eptir hinni nýju hundraðatölu, heldur en
eptir hinni fyrri; en með þVÍ að taka tíundir :í þann veg, er í
raun réttr] rýr'ð eignin í samanburð! við aðrar jarðir, þar eð sá,
sem keypt hefir jörðina, mlÍ álítast að hafa gefið þeim mun
meira fyrir jörðina sem tíundin var minni; eins og einnig nui
gjöra rá'ð fyrir, að hún verði eigi byggð á eptir með eins há-
um lelgum.íla, þegar tíundin er hækkuð ; og álítum "er, að ef
taka ætti tíundir eptir hinni nýju jarðabók, þá ætti það að vera
jafnframt því, að ný almenn skatta\iig væri gefin, og tíundinni
sjálfri breytt, og þ.i elnníg ákvnrðanlr teknar um, hvort undan-
þágur þær fr;í henni, sem nú eru, skuli haldast, og yfir höfn'ð
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öll þau vandkvæði tekin til greina, sem eiga lIer stað, þegar breyta
skal gjöldum, sem hafa staMtl um lángan tíma; og eru menn
í öðrum löndum mjög varkárir með atl löggilda nýjar skuld-
setníngar með tilliti til slíkra gjalda, eins og t. a. m, á ser
stab í Danmörku, þar sem hin forna skuldsetning hefir verið
látin gilda sem stofn fyrir nokkrum hluta af sköttnnum, en nýi
dýrleikinn fyrir hinum hlutanum. þess ber og ab geta, atl
bæði álit skattanefndarinnar 1846 og ástæður stjórnarinnar 1847
fyrir frumvarpinu um híð nýja jarðamat bera það með ser, atl
ástætlan eða tilefnið til þess, a'b [arðamatið var gjört, var frá
upphafi það, að hinn forni dýrleiki var frá upphafi álitinn óhafandi
sem undirstaða fyrir nýjum sköttum, er ætti að kornast á, en þar
á m6ti var ekki þ,í rátlgjört, ao tíundir skyldi taka þegar eptir
nýja dýrleikanum, eða atl hans þyrfti vegna þeirra. Ver álítum
einnig, atl óiÍnægja sú, sem all nokkru leyti ætío hlýtur hjá all-
mörgum gjaldþegnnm að koma fram, þegar farið er all taka
gjöld eptir nýrri skuldsetningu, mundi, ef til vill, verða atl til-
tölu meiri, .ef [arbabékin væri smámsaman löggilt, fyrst sem
stofn fyrir tíundum, og svo síllan fyrir nýjum jarðasköttum,
heldur en ef frestað væri að fara eptir henni, þangað til skatta-
lögunum yfir höfuð væri breytt í einu lagi. Loksins skal þess
getið, ef tíundir eru þegar teknar eptir jarðabékinni, þ,l lækka
tíundir til allra tíundartakanda (J: konúngs, kirkju, prests og
fátækra) her um bil í annari hverri sýslu, sókn, prestakalli og
hreppi í öllu landinu, og ef bæta skyldi sýslumönnum og prest-
um, og ef til vill kirkjum þann missi, sem eigi virðist verða
hj:i komizt, þá viroast veruleg vandkvæði á því, að útvega fe
til slíks endurgjalds.

Samkvæmt þessu stíngur minni hlutinn upp :i því, al'Jseinni
hluti annarar greinar í frumvarpinu, fr:í orðunum: "einnig skal
upp frá þeim degi" se sleppt úr.

En fallist þíngíð ekki lí þetta, hefir minni hlutinn, lí5<1l11t
meiri hlutanum hugleitt, hvort ekki mundi mega komast hj;í
þeim 6jöfnll'ði milli gjaldþegna, sem eptir þessari grein frum-
varpsins um stund yrbi atl eiga ser stað, vlðvíkjandl preststí-
undinní. Ver höfum leitazt víb, a'ð komast sem næst þrí,
hvað mikið prestar mundi missa tilsamans, og eins In-er ein-
stakur þeirra, í prestatfundlnní, ef farið væri eptir hinni nýju
jar'babók; mundi það verba til samans milli 3 og 4?O rd., en hjá
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hverjum einstökum fr;í I rd. eða minna til e. 15 nl. Að vísu
mundi mí al'!rir prestar vinna í tíundum nálægt því eins mikið;
ci að síður getum ,·er ekki ráoio til, að taka hjá þeim mis-

muninn til að bæta hinum hallann, því þetta mundi valda ærn-
mn umsvifum. Líka þykir oss ísj.írvert, þó ekki se n111 mikið

110 gjöra, og 11ao smáminnki vio prestasklpti, að fara því lí
flot, að það borgist af ríkissjébnum. Ekki getur oss heldur
þótt dc-legt, að stínga upp lí, ao prestar megi reikna kirkjulll
sínum mismuninn, því þær missa sjálfar nokkurs í, og em
í .íbyrgð prestanna, svo yrði þá líka að grípa til annara
r.iða, til að bæta hallann prestum í þingabrauðum og
klausira. Álítur nefndin því, að ekki se nema tveir vegir
fyrir hendi, annar, ao fella hinn unitalaða kana grelnarínnar,

og hinn, að halda honum óbreyttum, og þar sem miklu minni
ósanngirni er í hinu síðara, og hallinn skiptist eptir því í hverri
súkn lÍ marga fyrir einn, og nemur hvern einstakan svo sem
elngu, verðum ver heldur að rlíoa til, að velja þenna veg.

Með tilliti til kéngstfundarlnnar hefir stjórnin sjálf sagt í ástæð-

um frumvarpsins, að breytíngin se eingum vandkvæðum bundin.
Ei ao sfður áleit nefndin þao hlýta, ao útvega skýrslur um, hv.ið
mikið sýslumenn þeir, sem hafa alla kóngstíundina, og eins

hinir, sem hafa sjöttlíng hennar, mundi missa; og telst til ept-
ir skýrslum þeim, se111 ver höfum þar yfir bitio semja, ab það
verbl tilsamans her nm bil 11 0 rd.; en aptur fær kéngssjéður-
inn af % tíundarinnar, þar sem hún hækkar c. 216 1'<1., en
missir, þar sem hún lækkar, e, 160rd.; svo þao, sem kóng~-
sjól'>urinn mundi verða al'> skjóta til, að öllu aðgætni, ef bæta
skyldi sýslumiinnum, eins og venja er til, það sem þeir mundi
missa í tíundum, svarar her um bil 54rd.

3. g I' e i n. Nefndin verður að níl'>a þínginu fr.i, að aðhyllast fyrra
hluta þessarar greinar; af bænarskr.í þeirri, sem korníð hefir til
þíngsins vlðvíkjandl skattatöku af lausafð og fasteign saman-
lögðu, og af umræðum þmgmanna um þetta efni, hefir það oro-
io ljóst, ao þessi skattheimtumati er á seinni árum farinn ao
smeygja ser allvíða inn, og hefir valdið agreiníngí og deilum,
þar menn hafa þótzt í vafa um, lí hve gildum rökum hann væri
byggour ; og því dvínsælla hefir þetta orðið, sem fenaoarfækk-
unin í suðurumdæmlnu .í þessum arum hefir verlð orsök þess,
a\) þessi skattheimturegla hefir víðar komið í ljós, en meðan vel
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liH í .írl. Ætlum ver bezt henta, a'IJ lagaboð um nijan jarða-
dýrleika snerti ekki þetta atrlðí, enda mundi þa'IJ standa á sama,
hvort í þessu efni væri farið eptir hinu gamla eb nýja hundr-
atla tali.

Seinni hluti greinarinnar finnst nefndinni einnig mega falla
burt, þar sem alþíngisgjaldlð er ,íkveMtl með lagaboði, eins og
þa'IJ nú er tekið. Um þetta atriði hafa eingar bænarskntr komið
til þingsins, og Ver vitum ekki til, a'IJ þessi gjaldnuíti hafi vak-
ið neina óánægj{l. A'IJ vísu hafa sumir nefndarmenn haldið því
fram, a'IJ alþíngtskostnaðurlnn yrði þegar lagður ;í hið nýja
hundraðatal í stað afgjaldanna, en hafa ÞIÍ ekki viljað gjöra
þetta atriði ao ágreiníngsefni í nefndinni.

4. gr e i II frumvarpsins aðhyllumst ver óbreytta.
Ao svo fyrir mæltu ræður nefndin til, að þíngið ~(t/nþykT>i

hið komínglega frumvarp, þannig:
1. grein: að hún verði samþykTct óbreytt og eyðu1'll1.l1'fylltar ll/eð

,,6. júní - 61".
Minni hlutinn: þú því að eins, að hundmðatalan se reiknuð

tít með þeim amtadeilum, sem þíngið stakT. upp á 1857.
2. grein:

Meiri hlutinn: að hún löggildist óbreytt.
Minni hlutinn: að einúngis fyrsti kafli hennar verði löggiltur,

þessi nefnilega: "Eptir þessari hinni nýjujarðabók skulu
greiddir skattar, tollar og gjöld þau til almenníngsþal'(a,
er eptir þetta kunna að verð(, lögð á jarðir á Íslandi.

3. grein: að hún falli burt.
4. grein: að hún löggildist óbreytt sem 3. g1·.

Reykjavík 30. dag júlím. 18M!.

Arn7j útur Ólaf.sson. Guðmundur Brandsson.

•4sgeir Einarsson. Halldór Jónsson.
framsðgumabur,

VilhjáTmuf' Fimm.
fo I'ma'tJ 0 1'•

Olaful' Jónsson.

Benedikt ÞÓrða1'sonú•

Framsögumaður (Halldór Jónsson): þó a'IJ miílefní þetta hafi
fní upphafi verið mjög vandasamt og margbrotið, finnst mel' þó iðjusvið
alþíngís nú þar að hítandi vera orM'IJ nokkuð takmarkað og þreíngra
en áður, þar sem hlð' konúnglegu frumvarp er að eins í einu aðalatriði
frábrugOi'IJ því, sem þínglð fór fram á 1857. Málið hefir líka gegnum-
g einglð svo marga hrelusunarelda, og Vao mco heppni, og ab áliti
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mínu, ser til bóta, svo eg get ekki annað en vonað þess, að þa'b fái
nú góðar viðtökur á þinginu; og skal eg ekki gefa tilefni til, ao
umræðurnar verði langar.

J ón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg skal ekkl neita því, ao
nefndarálit þetta er mjög greinilegt; en það er óhappalegt, hvað það
er marghöfðað og margbreytilegt, og það getur ekki annað, en vakið
hjá manni nokkra tortryggni vlð nefnduralítlð, og það er víst mjög
erfitt að segja, hvað bezt er eða verst hjá nefndinni. Eg segi nú
fyrir mig, ao eg vildi gjarnan styðja ao því, a'b jarðaruatlð næðl laga-
gildi, ef ekki væri 1í því svo margir og verulegir gallar; en eg skal
nú ekki fara um það mörgum orðum a'6 sinni, og ekki áskilja mer

breyttngaratkvæbi í þ11 átt, fyrri en eg heyri á umræður þíngmanna,
heldur elnúngls snúa mer a'6 annari grein frumvarpsins, og fara
nokkrum orðum um síðarl hluta hennar, sem mer finnst öldúngis ó-
hafandi. þar er nefnilega gjört d'b fyrir því, að prestar taki tíund-
ir sínar eptir gamla matinu, þar sem jarðirnar lækka, en eptir nýja
matinu, þegar þær hækka ; þetta sjá nú allir að er hinn mesti ójöfn-
uður víð gjaldþegnana. og getur ekki annað en valdið óánægju og
ágreiníngi; auk þess sem það er nokkuð skrltllcgt, að gjöra prestum
hærra undir höfði en öðruni tínndatakendum, svo sem kirkjum og
fátækum. Eg verð því a'b segja það, ao þó mer eingan veginn ge'bj-
ist að uppástúngu minna hluta nefndarinnar, þeirri nefnilega, að tí-
undir greiðist eptir gamla matinu, þá líklegast neyðíst eg þó til, að
gefa atkvæði mitt fyrir þYÍ; því af tvennu illu tekur maður það
minna. En til að reyna að fá her á rabna bót, ætla eg þó að á-
skilja mel' breytíngaratkvæði í þá átt, a'b seinni hluti 2. grein-
ar falli í burtu. Eg sag'bi á'ban, a'b mer líkaði eingan veginn uppá-
stúnga minna hluta nefndarinnar, um að taka allar tíundir eptir gamla
matinu, en elnúngls þá skatta og gjöld, sem her eptir verða á lögð
eptir þessu nýja, já, eg ítreka þetta aptur; menn hafa víst vonað
eptir jarðamatlnu SYO úr garðí gjörðu, að tíundirnar yrði telmar eptir

þYÍ, og þetta held eg hafi verið hið helzta, sem hvatti almenning
til að óska jar'bamatsins; það er því tilfinnanlegt, a'6 það er nú SYO

störgallað, að varla verða telmar eptir því tíundir. Um alþfngls-
kostnaðinn, sem mlnnzt er á í 3. grein ætla eg fátt að tala; eg
:ílít bezt til fa llíð , að hann greíðlst á sama hátt og áður, a'b svo

vöxnu máli. Um 4. greinina skal eg ekki heldur vera margorður,
nema mer finnst, að ef jarðamatíð nær eingu gildi svona eins og
það nú liggur fyrir, þ:í se þessi 20 ,Íra tími allt of lángur, og ætla

886



eg ao áskilja mér brcytíngaratkvæðí UIll það, a'ð hann styttis] til
hchnínga.

Framsögumaður : Sem nefndarrnabur skal eg taka því með
mestu þökkum, ef einhver þingmaður getur komið fram með heppí-
legt breytíngnratkvæbi til að ráða bót á þeim skorti ,i jafnréttl með-
al gjaldþegna vibvíkjandí preststíundinni, sem fyrst UlU sinn verður
eptir 2. grein. Nefndin kunni mjög illa við, ab ekki yrbí þegar fylgt
einni og sömu reglu í þessu tilliti, og stakk uppá ýmsum úrræðum,
eins og nefndarélltlð sýnir, en gat ekki aðhyllzt neitt þeirra. Her
er og um hið mesta Iítllræbi að gjöra, og svo m.i her til heimfæra, að
einn má ekki vera r.ingeygður, þó annar se gó'ðgj;lrn, þ. e., þegar kou-
úngur lögleíblr hið nýja jarðabdkarfrumvarp, getu!' hann vel sagt,
nll allir geti ekki strax orbið abnjétandl þess hags, sem hin nýja jarða-
Mk velti sumum, en þeir skuli verba þ,lO jafnótt og krlngumstæður
leyfi. Viðvíkjandi því, sem hinn heiðrabí þingmaður Suður-þmgeyjar-
sýslu hafðí mót áliti meira hluta nefndarinnar á 2. grein, þ;i er það
ekki rett hermt, að nefndina hafi eiginlega greint á um þetta. Eptir
aðalskoðun minni hlutans, ab láta tíundina fylgja gamla hundrabatalluu,
fellur spurníngln um preststíundina að vísu burt; en það er öll nefnd-
in sem hugleiddi, hver úrræði væri tiltækilegust, ef tíundir skyldi þeg-
ar taka eptir nýja hundrabatalinu. Nefndin tók og vel eptir því, að
út úr annari grein geta rísið spurníngar um, hvert sami prestur megi
fylgja bæði nýja og gamla hundraðatallnu, eptir því, sem honum er
haganlegast; en hún hélt, all þetta atriði mundi eingum ágreiníngi
valda milli hlutaðeiganda, og prestum, sem her ræðir um, mundi
skiljast, all þeir ekki ætti all fylgja 2 jarðabökum, heldur mætti fylgja
þeirri gömlu, þegar tíundin (þ. e. til samans tekin í öllu prestakall-
inu) yrði á þann hátt rífari, en meiníngin væri ekki, að þeir skyldi
fá meir en áður, með því all vi~ hafa 2 reglur. AMnníng sama
þíngrnanns viðvíkjandi alþínglskostnabargjaldínu þarf eg ekki a~ svara,
fyrst hann sjálfur sansaði sig á því, a~ hún væri sprottin af mis-
skilníngi.

Páll Sigurðsson: þetta jarðamat er nú búið ab glÍnga gegnum
marga hreinsunarelda ; eg skal nú láta það 6sagt, hvað mönnum hefir
teldzt vel ab hreinsa Þall, ella hvort það stundum ekki-hafi sviðnað,
Eg held það hafa tekizt líkt og þá kol ern svo illa sviðin, að sum
eru brennd til ösku og því ónýt, en einstaka kurl innan Ulll ésvíðíð.
Nefndin hefi!' nú komizt til þeirrar niðurstöðu, a'b hafa einn deili,
eins og er í frumvarpinu. l)otta þótti mí þíuglnu 18:>7 eigi gjör-
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legt, því ao öjöfuurnar mundi á þenna hátt. verba 5"0 miklar, ao þær
væri öhafandí, en væri einn deilir óhafandi, þ,i er hann það eins mí,
ug er furða, ao nefndin skuli nú í blindri hlýðni hnýta ser aptan í
stjórniua, ug vilja r.iða mönnum, að gefa atkvæbí sitt fyrir þvílíkti

ómynd, og dernba því svo yfir landa sína. Þíngi'b komst 1857 lít
úr vanðræðum til þeirrar niðurstöðu, að hafa arntadeilir, með þVÍ ,i
þann hátt hyrfi mesti hroðinn af þeim stóru ójöfnurn, er væri milli
amtannu, ef hafður væri einn deilir; en þegar mí litið var til sýsln-
anna, eða þær bornar saman Innbyrðis, þú var eins og menu hefðl
ekkert tillit hart til annara sýslna, og ójöfnuruar voru svo stórar
IIIill i þeirra, ao þær voru óþolandi; til að rá oa bót á þessum ójöfn-
ubi, sem var milli sýslna og amta, var hin konúnglega jarðamatsnefnd
sett her í Reykjavík Ull! ,íri'b; en hvernig fór? Af því lnin tók af-
gjöld jarða til undirstöðu, þá skekktist verk þetta ao nýju sem og
von var, því nú er }'Iýrasý~la t. a. m., sem a'b mörgum þótti áður
vera metin næst sanni af vesturamtiuu, oröin með allt öðru mati, svo
það el' cins og aðrar sýslur hafi svelgt hana í sig; og svo er um þær
sýslur, er eg þekki til, að það er svo fjærri, a'b þær standi nærri
her annari i réttu hlutfalli; og því se eg mí ekki fært, að bjarga
þessari ómynd leingur vlð, hvernig sem ac: er farið, heldur að fella
það sem öldlíngis éhafandi ; því her er komin skekkja lÍ skekkju of-
an, og allt orðinn tómur ójafnaðargrantur ; en verði það ekki fellt, þá
sýnist mel' helzt reynandl, að bjarga því vlð með sýsludeili ; mig
minnir líka, að r.ibherrabrðflð í hitt e'b fyrra benti mönnum til að
hafa hann, því þó tÍjöfnur þær hinar geysilegu, sem ao nú eru á
verki þessu, verðl ekki með því af numdar, eg játa það, þti held eg,
ao þær gæti orðið nokkru minni. Eg ætla Því a'b áskilja mer breytíng-
aratkvæbí ,i þá leið, a'b þetta jarðamat verði, sem öldúngís óhafandi,
Lítið niðurfalla, eða þá, a'b því se enn frestað, og til vara, að við
hafður se einúngis sýslu deilir. H vað 4. gr. frumvarpsins snertir,
þzí vil eg ekki, a'b líði meira en 10 ár, þiÍngao til ný endurskoðun

fram fer.
Framsögumaður : Eg get þó ekki verið samdóma hinum heib-

raða þíngmanni Rúngvellínga, um a'b [arbauratið hafi sviðnað, en
ekki hreinsazt í hreinsunareldi undir- og yfírmatsins, Reykjavíkur-
nefndarinnar og alþíngís. Mati'b átti a'b fara fram eptir einni og sömu
reglu og lagast í sýslunum vi'b yfirmati'b; jöfnuður milli sýslna og amta
átti a'b f<Íst fyrir störf Reykjavíkurnefndarlnnar, og þar co hún byggði
breytingar sínar á algjaldaupphæð hverrar sýslu í samanburði við
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matsvcrðsupphæðina, er mer ekki skiljanlegt, að þetta hafi spillt. Og

fyrst mí Ráng1irvallasÝ:lla ekki hækkaði við þetta, er það vottur þess,
al'l þessi sýsla hafi ekki verið hærra metin en aðrar. Og af því þetta

gat ekki haft sömu þýúíngu sem yflrmatið, var ekki skynsamlegt
al'l briast við sýsludeilnm. Mer dettur ekki í hug að segja, al'l nýja

matið se gallab/Ust og fullkomið, því það er mannaverk, og sérhvert
jarðamat verður mannaverk; en eg þykist sannfærður um, að hinar
gömlu ójöfnur hafi lagazt næsta mikið við hið nýja jarðamat.

Jón Iljaltalin : Eg verð nú að játa það, a'O eg er ekki heima.
í málínu ; en eg veit samt, hvernig g.ingurlnn í því hefir verið, og

eg vil ekki bera á móti, að ýmsar misfellur kunni að vera ;í jarða-
mat.inu; þegar eg mí heyri hinar mörgu mótbá rur, sem menn eru

að koma með, þá koma mer í hug orð þau, er einn maður í forn-
öld sagði: "að sá, sem ætlar að biia til bök; er eingar misfellur hafi,
hann ætlar ser a'O búa það til, sem eíngum hefir teklzt undir sólinni,
og eingum mun takast". Á manna verkum munu ávallt vera ójöfn-

ur, og þó nú svo kunni a~ vera um [arðumatið, þá ætla eg samt ab
gefa athæði mitt með því, sem hefir verið rætt og hugsao um svo
langan tíma; eða ætti mí aa fara að 6nýta það, sem búið er ab
kosta svo miklu upp lÍ, og fleygja þannig öllu lít í sjóinn? Eg veit, ab
stjórnin "ill jnrðamatið eins og það nú er, og því ætla eg ab gefa
atkvæði mitt með því, enda ern clngin líkindi til, al'l betra fáist.

Jón Sigurðsson fr.í Tandraseli : Dæmið, sem hinn háttvirti

6. konúngkjörni þingmaður tók ser af því, ef einn ætlaði ser ab
búa til svo gó~a bók, að einginn setti út fí, hefði átt bezt víð, þá

fyr:5t "ar verið að bollaleggja, al'l jarðamat skyldi her fram fara, og
hefði eg verið á því þíngi, mundi eg hafa fylgt honum a~ því, ab
rál'la frá þessu algjörlega jarðamati <Í hverri jörð landsins, því þab

var eins og hann sagði, að ætla ser að gjöra það, sem aldrei hefir
verið gjört, og aldrei mun verða gjilrt svo öllum líki; að öðru leyti
bæði þurfti og mrittl laga margar misfellur, þær sem orðnar voru á
hundraðatölu ýmsra jarða í sýslum og sveitum með öðru móti, en
að raska öllu fni rótum, en það er mí komið, sem komið er með
þetta; jarðamatið er búið að fram fara, og búið aa leggja upp á það
ærna fyrirhöfn og kostnað í 10 ár, og kann nú a~ þykja viðurhluta-
mikið, a~ forkasta Ullu þessu verki; ef það ætti nú aa gjöra nokkurn
jöfnuð eða vit úr því, Þ;Í vita nú margir mína melníngu, sem er og
verið hefir strax, þegar þetta nýgjöroll jarðamat kom . her fyrst til
skoðunar á þingi; því þá var eg tl því þíngi ; sagðist eg ekki sjá
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önnur d'ð, en að þa'ð yrði að hafa víð sinn deili í hverri sýslu, og
binda þær her um bil víð sitt gamla hundraðatal, nema hvað aukast
mætti við hundraðatölu þeirra jarða, sem áður höfðu verið hundraða-
talslausar ; þá hefði af tekizt ójöfnur ýmissa jarða, ef jafnt hefði
verið matið innan sýslu, en hverrar sýslu mat íelnglð að njóta þess
máta, er þar hafði verið við hafður; þ;i var mer nú prðdíkab, a'ð
þetta þyrfti ekki, og þetta væri allt hægt að laga á pappírnum með
relkníngsdærni upp og niður milli sýslnanna; eg varð að Líta mer
sagt mel'; þetta, og þetta Iramkvæmdist ; þriggja manna nefnd var sett,
og í hana valdir þeir, sem mestan áhuga og vit höfðu á þessu verki,
og eg neita því ekki, al'; þeir löguðu mikið, en samt hvergi nærri
eins og þnrftl ; því þess var ekki von; nú tók alþíngi 1857 þetta
verk fyrir á ný, og varði til þess mestu alúð og árvekni, og fannst

nú loksins, að það mætti Iljargast "ið það, ef amtadeilir væri vlð
hafður; hana nú, stjrirnln sendir þal'; nú híngað aptur, og vill ekki
þetta, heldur hara 1 deili yfir land allt; nú er annaðhvort að gjöra,
að fella nú allt saman, eða j.íta þVÍ, sem stjórnin "ill, eða bjarga þVÍ
með þeim deili, sem mönnum þykir hentugastur, og þá vil eg eins
nú, sem fyrst, helzt sýsludeilínn ; því hann gjörir helzt gagn, og
fellst eg því ,i meiníngu þíngmanns Rángvellínga í því efni.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum : Eg skal þó benda hinum
heiðruðu þíngmannl, sem mí settist niður á það, að það er aldrei um
smám uni að gjöra, þegar er að ræða um jafnréttí manna og það
eins verulegt, eins og það, sem her er um að ræða. Hinn hetðrabí
framsögumaður skýrði það mí fyrir mer, a'ð prestar ætti ekki a'ð
taka tíundirnar eptir gamla matinu, nema þegar svo stæði á, að þær
allar samanlugðar í einu prestakalli yrði lægri eptir því nýja, en því
gallIla, en þetta sest nú eigi af niðurlagsatriðum nefndarinnar. Eg
tek það upp aptur, hvað prestana snertir, sem eg sagði ,iðan, að eg
vil þeim se gjört jafnt undir höfði og öðrum tíundatakendum, og
eg ætla sannarlega suma presta svo göfuglynda, a'ð þeir ekki kunni
þínginu miklar þakkir, þ6 það fari a'ð gjöra þeim hærra undir höfði,
en kónginum eða kirkjunum, sem "Íst þurfa sinna muna með, eins og
prestarnir. það hefir rni verið talað Illll amtadeíla og jafnvel sýslu-
deila; en eg hefi nú ávallt haft þ.í skoðun, að ef fleiri en einn deilir
er hafður, þ,i se hinum rétta undirstöðulega grundvelli jarðamatsíns
alveg raskað, og að því eigi að ,'i'ð hafa einúngis einn deili; menn
hafa líka verið að tala um gallana á jarðamatinu, og viljað gjöra
sem minnst úr þeim, eins og þeir væri ekki svo miklir; en þeir eru
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sannarlega miklir og margir, þegar lltið er á [arðamatlð yfir höfuð;
þetta er líka að vonum ; þegar [arbamatib fram fór, þ,i hokraðí hver
í sínu horni, rin þess að vita, hvað aðrir gjörðu, og þó Reykjavíkur-

nefndin ætti nú að jafna allar þær ójöfnur, sem her af leiddi í
[arðamatinu, þ;í vero eg a'ð halda henni hafi ekki tekizt það, sem
ckkí var heldur von, því hana mun hafa varitað þann hæfilegleik-

ann, sem mest ,í relð, sem var nægur kunnugleiki um allt land, og
þegar 11l1n þá ekki gat feingi'ð tældfæri til, að tala vlð kunnuga og
skynsama menn heiman IÍr héruðum, upplýsinga hefir hún kann ske

lettað ser hjá embættismönnum, og eg efast ekki um, að þeir hafi
gefið henni þær; en að þær hafi allar verið áreiðanlegar eða merki-
legar, þar um vil eg heldur efast. Menn hafa verið a'ð tala um það,
að ekki se nema tveir vegir fyrir hendi, nefnilega, að löggilda jarða-
matið eins og það er, eða fella það með öllu ; en eg se ekki betur,
en her liggi þriðji vegurinn opinn fyrir, og sem nefndin hefði átt
a'ð gánga; það er að fresta löggildíngu [arðarnatslns enn um tíma,
og reyna til að fá enn lagaða á því mestu galluna. þetta ætla
eg se vel vinnandi vegur, og ef þingið geingi hann, held eg það
gæt.i vel forsvarað gjöröír sínar fyrir þjóðínní, en annars ekki.

Framsögumaður : Ekki get eg haft miklð traust á því, a'ð fresta
löggildíngu jarðamatsins í því skyni, a'ð fá gallana lagaðn. það
kynni í einstöku tilfellum geta leitt til góðs; t. a. m. mundi, ef til
vill, mega fá meiri jöfnuð Í matið á varpjörbum. En margir fleiri

mundi þykjast hafa eitthvað að kæra, sem opt mundi óverulegt, og

ekki hægt að laga,
Guðmundur Brandsson: Þegar byrjað var á þessu jarðamats-

malí 1848--1849, þ,i var nú þessi vegur valinn eptir vilja alþingis,
og það má því heita, að jarðamatíð se þjóðarinnar eigið verk, Því
a'ð mönnum var gefinn kostur á, milli undír- og yfirmats, að koma
fram með kvartanir yfir ójöfnum þeim, er menn fyndi á jarðamatínu ;
þannig lá það mí í salti nokkra stund, eptir að yfírmatlð var um
garð geingíð, og eingar kvartanir heyrðust. þa'ð var satt, a'ð mönn-
um gaf~t ekki kostur á, að vita ójöflll1'ðinn á milli sýslna og arnta,
nema ef þeir hefði lesið alþínglstíðíudln 1853. Eg get þVÍ ekki

sðð, að þíngið hafi brugðlzt þjóðinni, auk þess, sem nefnd var sett
í Reykjavík 1855, sem átti að jafna matið milli sýslna og amta,
og hafðl þenna starfa um lángan tíma á hendi, svo að vinönnum
gafst kostur á, að láta henni urnkvartanir sínar Í ljés].

Hvað nú það snertir, að binda hverja sýslu við sitt forna hundr-
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aðatal, eins og þingmaður Mýramanna hefir upp á stúnglð, þ.í held
eg, að einginn [öfuuður fáist á þann hátt, þó sýslurnar se bornar

saman, og sýsla hækkuð þannig eða lækkuð í samanburði vlð aðra ;
þannig var nú í Mrílasýslunnm, að víð hið nýja mat urðu jarðir þar
miklu hundraðaflelrl, en þær höfðu á'ður verið, og þó er það hundr-
abatal lítið hærra, en í Eyjafjarðnrsýslu. Þykir mer þó mikið, ef
baðar Múlasýslumar eru ekki talsvert betri en Eyjufjarðarsýsla ein;

samt hefir þar ekki verið kvartað yfir of húu mati, og ekki heldur
í Skagafjarðarsýslu, sem þó er æði hundrabamörg, en sem þó áOllr

var miklu hundraoa-hærri en hun er nú; svo af þessu ætla eg auð-
sætt, að þa~ hefði valdið mesta ójöfnuði, a~) binda sýslur þessar vlð

sitt forna hundraðatal, og svo muudi hafa orðið um margar aðrar,

sem eg ekki gef um a'ð nefna.
Þíngmaourinn IÍr Norður-Múlasýslu gat þess, av jnrbamatsnefndln

hefði þurft al) ferðast um allt land, til a~ skoða sj.ílf jarðirnar; en
eg skal segja honum, að þetta var nú gjört um aldamótin, og varð
þó sú jarðabók, er þ,i var samin, að eingu liði, Mun þó mat það,
SCII! þa var gjört á jörðunum, hafa kostað ærið fe, j,i miklu meira,
en matið núna hefir kostað. Hvað nú það snertir, hvern deili se

bezt að hafa, þ,í hefir nú nefndin, eða meiri hluti hennar, stúnglð
upp lÍ einum deili yfir allt land, og er það samkvæmt frumvarpi því,
er stjérnin lagði fyrir þfngið ; en á hann get eg nú ekki fallizt, því
stjórnin hefir eingar sönnur fært fyrir því, að hann væri réttar! en
amtudeillrlnn, sem þíngi'ð eptir miklar umræður samþykkti 1857, og
eru ástæður þær, sem það þ,í færN fyrir honum, cnn þ;í óhraktar.

Jón Sigurðsson fni Kaupmannahöfn: þao er nú að vísu örð-
ugt fyrir mig og óþægilegt, að verða að tala í sömu stefnu Í þessu
IIIáli, og eg hefi áður gjört, af þVÍ svo er búið um allt þetta mál
som búið er. þó vll eg enn reyna til a~ vara menn við, að láta
ekki ginna sig á þeirri von, sem eigi verður uppfyllt. þa() hefir
verið leingi sagt, að nauðsyn væri a~ Lí jarðabók löggilta fyrir
landið, en eg bið menn ao gæta ao þVÍ, að þegar jarðabók þessi
er ;i kornin, þ.í verður ekki S,'O gott ao breyta henni, þó einhverjar
ójiifnnl' se á henni, heldur verða menn a() láta standa ,'i'b það, sem
þá er búið ao gjöra. Allar hinar fornu ójöfnur, sem eru orðnar
jafnabar í kaupum og söltun, hverfa, en nýjar koma í ljós og verða
ekki jafnaðar, fyr en með tímanum; og þessar nýju villur eru miklu
verri, en hinar gömlu, einmitt af þVÍ þær eru nýjar. Þa~ er kunn-
ugt, að stjórnin hefir opt reynt a~ breyta jarðabékinni, sem hefir
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verið gildandi fd Því á 11. öld, og vita menn, hvernig þa~ hefir tekizt;
þessi vibleitni stjúrnnrinnar hefir m isheppnnzt hvað eptir annað, og út úr
þVÍ hefir ekki komið annað en jaroalý~íngi\\', nema ef telja skal [arba-
ból. 1802, sem var reyndar regluleg jarðabók, en ekkert varð úr
henni heldur; mí "ar farill að hugsa til nýrrar tilraunar 1847, því
a~ stjórnin hugsaði, a'/) á nýrri jarðabrik þyrfti að halda, sem grund-
velli fyrir nýjum sknttalögum, og til þess að taka tekjur eptir. AI-
þíngi 1847 fell~t á upp.ísniugu stjórnarinnar. Síðan kom, eins og
kunnugt er, tilskipunin 27. maí 1848, og eptir henni átti að semja
jarðabók á þann hiltt, að jarðirnar yrði metnar til peningaverðs eptir
gæðum. Eg held mí a'/) það muni vera augljóst flestum, a() ekki geti
vel orblð sem áreiðanlegast þa() mat, sem þannig el' byggt á tómum reíkn-
Ingsdæmum. þa() kom til orða, að hafa nefnd um allt land og í hverjum
hreppi; eg heit með nefnd um allt land, af þvi eg bjóst við, að cining
:í þann hátt helzt feingist, sem eigi væri unnt að n;l með hreppa-
nefndunum, sem einringls eða helzt gæti haft tillit til [arða í sínum
hreppi, án þess að geta haft samanburð vill hreppanefndir annar-
staðar um landið. En þessu varð ekki framgeingt, og allt matið var
Ielngið í hendur hreppa- og sýslunefndnm án alls þess, sem gæti
samteingt matið, og sett þa'/) í eitt og hiD sama horf UIII allt land.
Ójöfnur þær, er urðu eptir mati hreppa nefndanna á jörðum um allt
landið, þegar samanburður var við hafður, lýstu ser nú br.itt, svo að
ekki þótti tiltækllegt, a~, lögleiða þa'/) jarðamat, er þannig varð til.
Menn töku þá eptir, að mat jarðanna svaraði alls ekki til afgjald-
anna, svo dýrleiki og afgjöld jarbanna stóðust öldúngis skakkt á.
þetta fann alþíngi 1853, og mí lá við, a'/) allt verkið yrbi ónýtt, og
að farið yrbl að meta allt á ný eptir 'lfgjiildul1J. þetta varð reynd-
ar ekki, en menn þóttust vera sannfærðir UIl1, að nauðsyn væri a~
laga nokkuð eptir afgjuldínu, og gábu ekki ab því, að þetta "ar í
rauninni að raska jart amatlnu frá rótum, og því var nú sett hin
konúnglega jarðamatsnefnd í Reykjavík, til þess a~ jafna þessar ó-
jöfnur. þessi nefnd hefir mí breytt öllu jarðamatinu, og fært. upp
og nícur í öllum sýslum eptir reglum sínum. HIÍn hefir ekkl hlífzt
víð þVÍ, þVÍ mí stendur eptir hana eingin sýsla óbreytt, nema eg
trúi ein, og: þa'ð ~Ú, sem kölluð var einna verst metin 1853, eg trril
þa'/) væri Húnavatnssýsla - hiin ein slapp öskernmd gegnum hreins-
unareldinn. Pessi nefnd gekk svona rit frá Þv í, a~ fara eptir af-
gjaldinu, og með þVÍ er reyndar komið fram spánýtt mat. Nú er
þetta jarðamat korníð fram, og sjá menn miklar ójöfnur lí því, ef
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ætti ab fylgja því, og niðurstaðan verður, a'ð mönnum þykir þa'ð ó-
hafandi, af því það hafi einn deili um allt land; sumir "ilja hafa
amtadeill, sumir sýsludeili, og hver veit, nema bezt væri að hafa

hreppadeili ; þetta er sá dómur, sem jarðamatið mí fær.
það er einkennilegt, hvað jarbamatsmönnum hefir þótt vænt

um drin ; þannig eru Hólmar metnir 3 hundruð hundraca, og svona
er að því skapi um allar varpjarðir ; þar lí móti er ekki sýnilegt, a\')
önnur hlynnindi hafi verið metin að sama skapi. Ein varpjörð er
með þessu móti orðln nærri því eins mikil og heilir hreppar annar-
staðar. þó lýsa ser ekki að síður ójöfnur í þessu á þann lnitt, að
jarðirnar ern víða metnar miklu lægra, en þær g:ínga að kaupum og
sölum, Ef "er tökum Eyjahrepp á Breiðafirði, og skoðum þar jarða-
matið, þá vitum ver, að hvert jarburhundrað geingur þar að kaup-
um og sölum á 100 spesíur, þ:i verður 40 hundraða jörð þar 8,000

dala virði, og það fæst fyrir hana hvern dag, sem vera skal; en Í
jarða matinu nýja eru þessar jarðir ekki metnar meira en á 3 - 4,000
dala, og hlaupa þó upp í dýrleika meira en til helmínga. Í þessu
lýsir ser þ:i annar ójöfnuðurinn. Þegar "er rannsökurn þetta jarða-
mat, finnum ,'er á þYí alls konar 6jöfnur, og niðurstaðan verbur, að
tilgángi stjórnarinnar verður fyrst og fremst ekki n:íð með þessu
jaroamati, að skattarnir verðí hækkaðir eptir því. Jarðaskattarntr

eptir þessu mati verða minni en lÍður, ah vísu ekki miklu minni,
en þó nokkuð. það er tómur kostnaður, sem hefir leitt af jarða-
matinu, og ekkert annað, því að ójöf'nurnar eru eins miklar og á'Onr

voru þær, nema hvað hinar nýju ójöfnur em verri, en hinar gömlu.
þar að auki er það nú, að ef þetta jarðamat væri tekið, þá stæði
það í vegl fyrir að breyta skattalögunum, að minnsta kostl að nokkru
leyti með því, hvab opinber góz hafa stígið upp; því það, sem bænda-
góztð hefir lækkað, þa~ hefir klrkjugözíð hækkað, og þetta gjörir, að
dýrleikaupphæMn er ekki minni en ábur, en þó tekjur hins opin-
bera minni. Yr'bi mí nauðsyn, ao jafna sköttum og leggja á allt góz,
holt og bolt, þá yrM þetta dmögulegt sökum ójnfnaðarlus, og er þá
einmitt sá útvcgur lokabur með þessu nýja jarðamntí, og er það þá
að því leyti skaðlegt og stendur umbétum í vegi. Enn el' eitt, sem
er mjiig ísjarvert, hvað 4. gr. snertir, að endurskoðun eigi að fara
fram eptir 20 ár; í þVÍ liggnr bendíng nm, að jarða matinu se svo á-
bótavant, að það geti ekki staðið leingi. þessi bendíng finnst mer
að öllu leyti óþörf, því vilji stjórnin eða alþíngi fara að hreifa því,
no endurskoða [arbamatlb, þá er ekkert því til fyrlrstöðu, og er þ:í
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óþarfi a~ fara fram á það her. En það er skaðlegt a~ því leyti,
ab það vekur von nm endurskoðun jarðabókarinnar, og spillir með
því [arðamatinu. En þar að auki finnst mer eingin nauðsyn á þessu
jarðamati, þegar ekki er kostur á að fá betra; þurfi lí sköttum að
halda, þá er bezt að halda ser til þess, sem jarðirnar gefa af ser;
í afgjaldi jarðanna hafa menn hinn bezta mælikvarða fyrir sköttnn-

um, því þá geta menn lagt fí tekjuskatt, og þá vita menu, a'O goldið
verbur af þv í, sem til er. þar sem hinu háttvirti 6. konúngkjörnl
þingmaður sagði, a'O þa.o væri ekki ao blíast víð öoru, en mlsfellum

á þessu jarðamari, og þær væri enda meiri en á hinu forna, en að
menn ætti ekki að Lita það IIptra ser frá að taka það , þá se eg
ekki, að þao se betra ao taka það, sem nýtt er, og þó eptir hans
sögn verra en hitt, eu a'b halda hinn gamla, sem minni djöfnnr em
á. Eg verð því fyrir mitt leyti að r.íða frá frumvnrpínn, en til "ara,
ef það geingi ekki fram, þ.í vildu eg al': því væri frestað, þVÍ eg "ii,
uð þjéðinni gefbt kostur á, aa sj;í það, og það er nauðsyn, vegna
þess jarðamatið er enn ókunnugt, af þVÍ þao er nú orðið öl':rmísi
en það, sem prentað sal' í Iandshagsskýrslum Bókmenntafélagsins í

fyrra, þó munurinn se ekki mikill. það sem er í safni Bókmennta-
felagsins er nefnilega eptir uppástringum alþfngis frá því í hitt co
fyrra, með þremur deilum, en þetta, sem hér er fram lagt, er eptir

einum deili.
Framsögumaður: Eg skal nú no eins svara fáu í ræðu hins

l\átt\'irta þíngnianns Ísflrðínga, þó eg verði að játa, a'ð eg í sumum

ástæðum hans fyndi litla Hönnun fyrir því, að jarðamat se óþarft,
og það nýja jarb.unnt óhufundí. Til a'b gjöra jarðamat óþarft, þarf
að benda á eitthvað í staðinn ; jl1, hann bendir á gamla matiö í þVÍ
skyni, og telur þa'b kost lÍ ójöfnnm þess, að þær eru svo gamlar;
en eg skil ekki al'l gamlar "illur se betri en nýjar; eg held menn
vari sig jafnvel heldur á þeim nýju og veiti þeim betri eptirtekt,
og ójöfnurnar á nýja matinn eru án efa l:íngtum minni, en lÍ því
gamla. Hann talabí nm ýmsar tilraunir til að tIgn jarðamatlö ; en

hvað sýna þessar tilraunir, nema einmitt það, aa þörf "ar á lagfær-
ing, og ao menu hafa fundið til hennar. Hann sagði, ab jarðamatið
hefði átt al'l byggjast á landkostum og hlynnindum jarðanna til lands
og sjávar, en ekki peníngaverbí þeirra; en munu menn ekki, þegar
þeir möttn jarblrnar til peningaverðs, hafa matið eptir gæðum og
hlynnindum ? Al) miklar breytíngar hafa or'bi'ð á dýrleika jarðanna,
sýnir einmitt, hvað mikil þörf var á að meta þær. Ekki veit eg,
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hvort Hólma helzt bæri a'O taka til næmi" um ójöfnur á varpjiirðum ;
sti jörbln mun að minnsta kosti ekki vera hærra rnatin a'Otiltölu, en
aðrar varpjarblr II Austurlandi, og eg vil spyrja, hvort matsverðið runni
koma nærri því, sem hún Iclngtst seld fyrir. hí Flatey (rg trúi
þíngma'Ourinn tæki hana eða Eyjahrepp til dæmis) hafi hækkað um
helmíng, er hiin sízt vottur ;Í móti þVÍ, ab jarðamatið hafi verið nauð-
synlegt og matið ,eri'O htíflpgt lí henni, fyrst þíngmaðurlnn bætti
hinu víð, a'O hún lllundi í kaupum og sðlum g.inga h.ilfu hærra, en
l1Í11l var matin. Fyrir stjórnina, eða með tilliti til nýrra skatta,
finnst mer standa á sama, hvort matiö var hátt eGur Lígt, enda hefi!'
hundraðatalið Iítio minnkab ; allt J'Í0ur ;Í því, að jöfnuður se milli
jarðanna, þegar þær eiga a'O "em gjaldstofn.

Arnljotur Ólafsson: Eg verð ao leyfa mer a'O fara nokkrum
orbum um jarbamntsfrumvarpið. Eg hefi Illi reyndar aldrei verið mikill
vinur hins nýja [arðarnats, en eg el' þó svo mikill vinur þess, ao
þótt eg viti, a'O II því kunni að Hra einhverjar ójöfnur, þá þykir
mer ekkl full iÍstæoa til a'O ráoa fr.í því ; en hitt vil eg, að miinu-
um cigi ao gefast kostur lÍ, a'O bera sig upp undan breytingum
Reykjavíkurnefudariunar, eins og fyrrum undan nndlrmatinu, því þótt
nefndin hafi eigi breytt matinu éÍ neinni jörð með jafnaðartölum sín-
um sýslna á milli, þ:í er þ6 tiltiilnnni milli sýslnanna mjög mikið
breytt. þao er annars líklega ekki rett hngsao, a'OReykjavíkurnefndin
skyldi a'Oeind koma jöfnuð! <Í milli sýslna, eður í sýslu hverri, sem
er hið sama, og taka afgjöldin til þess, því a'O iÍ þann lliítt túk hún
af 6jiifnu'O milli sýslnnuna, en ekki 6j;;rnuo;Í neinni jörð í sýslumun.
Á þann hátt el' afgjaldsmat ,[ hverri sýslu, en jartamat á hverri
jörð í sýslunni. En þó mí ójöfnur kunni a'O Hra ii jörðum eða mati
þeirra, þ,í vildi eg samt gefa ntkvæbí með, a'O jarcamat þetta væri
samþykkt, af þvi eg byggi ;Í þVÍ, og er líka sannfærbur UIIl, ao 6-
jöfnurnar ~e minni ;i hinn uýja mati, en lí hinu forna hundrabatalí.
Eg vil nú samt geta þess, a'O ójöfnur þær, sem orðnar eru ~i hinni
fornu hundraðatölu, cm fram komnar rí tvcnnan hátt, það CI' af nártúr-
unnar- og munnavöldum ; það er nú rétt, að taka af ójöfrnu, þar
sem náttúran hefir valdið þeim; en újiifnur þær, sem af trassaskap eru
komnar, finnst mer eingin rístæða að taka til greina. En þetta er mí
reyndar ekki gott að finna; en þó finnst mer þao stór galli ;Í jarða-
matinu, að þessi munur hefir alls ekki YerÍ'O tekinn til greina. Um
breytíngarathæ'Oi'O um amtadellínn, þá ætla eg nú ekki að verja hann
fram yfir það, sem gjört "ar á þfngi 185T. þar sem stjórnin segir,
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a~ þínglð hafi ekki korníð með neina ástæðu fyrir houum , þá vero
eg ai'> segja, a'ð þínglð byggól á þVÍ, að hann væri beztur. I>ao er

kunnugt, að í norður- og suðurumdæminu hækkuðu jarðir kríng-
um blskupsstölana, bæti vegna tíundarfrclsls stölsjarðanua, og fyrir
sakir 6geingni biskupanna; aptur lÍ mót er þao almennt viðurkennt,
ao lí Vesturlandi hafi jarair hækkað Í verði fyrir ýmsar sakir. þ,IO
liggur það orð á, aa tíund á lausafé se vottur nm, hvað jörðin gefi
af ser, eða nm gæðí hennar, og þar sem Iausafj.irtíundln hefir gelngið

upp, þá se það betri jör~ en hin, þar sem hún hefir lækkað. Sama
er að segja nm dúnjarðírnar, þVÍ dúnlnn er nú margfalt dýrari en

fyrrum. þar sem minni hlnti nefndarinnar abhylltlst fyrri hluta 2.
greinar, og vildi fá löggilta hina nýju jarðabók, elruingís fyrir kom-
andi skatta, þ,í var þao af því, aa ver álítum jarðamatið nauðsyn-
legt ao eins vegna hinna nýju skatta, er lÍ kynni að verða lagðir, en
aptur lÍ m6ti 6rett, aa breyta gömlum iÍliigum lÍ jörðunum eptir þ\'í;
þVÍ það er aðgætandl, a\) öll þau gjöld, sem á jörðinnt liggja, ern
kornin undir því, hvað mörg hundruð jörhln er, og þVÍ meiri sem
tíundin er, þVÍ minna verður afgjuldið. Svo vildum vio heldur ekki
að einni grein af skattalögum vorum yr~i mí breytt, heldur .ílituru ver
réttast, að lMa það bíða, þar til skattalögunum yrti breytt. Menn
hafa fundið ao því, að preststíundln yrði tekin bæði eptir hinni nýju
og fornu hundraöatölu, og eg álít það líb ófært; en hitt :ílít eg rett-
ast, að yrOi tíundinni breytt, þá skyldi rfkíssjdðurlnn bera mismun-
inn. Um 4. gr. skal eg eingum oro11111cyúa; mer stendur ;Í sama,
þó hún se felIll,

Jón Pétursson : Eg skal ekki tala neitt um jarbamatið sjálft.
Hvað 2. gr. snertir, þ,í aðhyllist eg minna hluta nefndarinnar, sein
ekki vill, ao Hundunum se breytt cptir þessari nýju jarðamatsbók,
heldur ao eins skuli eptir henni verða greiddir þeir skattar, er eptir
þetta kunna verða lagoir ;Í jarðírnnr, veroi þeir annars nokkrir. Aú
breyta tíundunuru eptir þessari jnrðabök, væri ao grípa misjafnt inn
í eignarrétt manna, gefa sumum gjafir fyrir ekkert, cn leggja nýjar
álögur ,í aöra överðskuldað. Eg skal leyfa mer ao koma mco citt

dæmi, sem sýnir þctta; þao skyldi Hra 2 menn, annar eiga 60 hndr.
jörð, en hinn 10 hndr, jörð, lníðar skyldi lelgjast sem 20 hndr. jarðir,
með svo sem 32 rd. afgjaldi hver jörð, og því hver geta selzt svo SCI11
fyrir 800 rd.; eigendurnir hefbí nú jnrðaskíptl, og hvorugur gæfi hin-
um nokkuð á milli, því þeim þætti [arðírnar jarngöðar, og hvorugur
áliti, að hann hefM nokkurn ábata vlð skiptin. Á eptir skyldi nú
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GOlmdr. jörNn verða felld ofan í 20 hndr., en 10 hndr, jörðin hækk-
no upp í 20 hndr., og tíundirnar eiga al) takast þar eptir. Af 60
lmdr. jörbinní var líour svarað í tíund 72 rilnum, sem samsvarar
12rd., ef alinin er reiknuð 16 sk.; en ef Mn væri nú lækkuð í tí-
undinni ofan í 20 hndr., þá yrðl tíundin af henni ao eins 24 rilnir
eður 4 rd., og þannig Iækkaði hún 111ll 8 rd.; víð ný lelgulibasklpti
byggbíst því j1ir'ð þessi S rd. meira en fyr, og hefir þ;i nýi eigand-
inn abatazt um 200 rd., því jörbin verður mí 1,000 rd. vlrði. Sá, sem
þar :í móti Iðkk 10 hndr. jörðina, á nú <to fara að svara í tíund af
henni 24 .ílunm , í stað þess, al) fyr vorn ekki goldner af henni
nema 12 .ilnlr í tíund, svo tíundiu el' nú hækkuð UIII 2 rd.; en vlð
þetta byggist jörbín ekki lengur með 32 nl. aígjuldl, heldur 30 rd.;

kaupverð þessara jarha verbur þli eptirleíbis 750 rd.; þannig hefir
hann tapað 250rd. en hinn grætt 250 rd. á skiptunum, baðír aldeilis
óafvitandi, elnúngls vegna löggjafarinnar. Mer sýnist þao mí ógjörn-
íngur, al) bylta svona víð eigum manna með Iöggjöflnni; nýir skattar
verða þar lí móti að fara eptir þeim [öfnuðí , sem á ser stað milli

jarðanna, og hafi þetta nýja jarðamat heppnast, þá eiga þeir að tak-
ust eptir því.

H. Kr. Frið"ilisson: Eg held að við þetta mal eigi ao fullu
og öllu orðtækið gamla: sunl1num jus, summa injuria, það er með
öðrum orðum, að hinn strringastl réttur verði a'ð hinum mesta óretti.

þao hefir verlð svo opt sagt, a'ð jarðamatið hafi verið gjört vegna
ójafna á því gamla, til þess a'ð nema af ójöfnur þær, sem eigi ser
stuð á jarðagjöldunum eptir grc'ðum þeirra : en þessar ójöfnur hefir
mönnum mí ekki tekizt a'ð jafna; það þarf ekki annað, en að gæta
að því, að .irlega koma til þíngslns unikvartanir yfir jarðauiatínu,
og þó þíngmanninum fd Gullbríugusýslu þyki þessar bænarskrár
Iftilsverbar og flÍar, þá eru þær þó vissulega ekki SyO fáar, þar sem
þær em 6 nú IW\I1nar til þíngslns ; en það þarf ekki þessara um-
kvartana víð til að sj:í, a'ð lí jarðamati þessu eru SyO miklar ó-
jöfnur, að það ætti ekki a'ð lögleiða það. þa'ð er :lu'ðse'ð, að það
eru eingin réttindi í því, að önnur [örðín er sett niður til helmínga,
en hin hækkuð til helmínga, því að hvað er þetta annað, en að
unnar eigandinn fær helmíngl hærri skatt, en hinn helmíngi lægri;
það er í rauninni híð sama, og taka helming jarðarinnar fd einum
og gefa öðrum, þVÍ a'ð það er það sama, að taka helmíng afgjalds-
ins frá einhverjnm, og aö taka helmíng ínnstæðunnar ; þetta er að
taka frá einum, til a'ð gefa öðrum, og það sýnilit þó ekki vera nein
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réttíndi í því; að þetta eigi ser stað í jarðamatsbókínnl nýju, geta

menn seð þegar á1.blaðsíðunni. Til þess að sjá, að þetta jarða-
mat er ekki svo fullkomið, og það ætti að vera, þurfa menn eigi
annars, en al) gæta í einhverja þá bók, sem talar um þess konar
efni ; þVÍ að þeim ber öllum saman um, að jarðamat skuli fara fram
sem sjaldnast unnt er; það verður nákvæmlega að mæla upp land
það, er meta skal, og íhuga vandlega gæði og frjévseml jarðarinnar;

þetta hlýtur að kosta ærna penínga, og miklu meir, en jarðamat
þetta hefir kostað. Eg vil taka til dæmis, að jarðamatskostnaðurinn
í Frakklandi, sem er rúmlega fimm sinnum stærra en Ísland, var
talinn 1808 að mundi verða framt að 40 miIlíónir dala; og stór-
hertogadæmið Meklenborg, sem er 270 CJ mílur, eður her um bil 1/1
af öllu islandi, kostaði 800,000 rd. upp á jarðamat sitt um sama
leyti. Hvað skyldi þá slíkt jarðamat kosta her á Íslandi? þetta
sýnir þó það, að það er annað að biðja nm jarðamat. og annað ab
gjöra það i það sýnir það, að það þarf meira fe til jarðamats, en
varið hefir verið til þess her á Íslandi, eigi það a~ vera í því lagi,
sem óskandi væri, og það þarf ab vera, eigi nokkuð á því að byggja.
þar sem eg gat Ilm það áðan, að jarðamatsmenn þyrfti að hafa ná-
kvæmt tillit til gæða jarðanna, þar eð allur eignarskattur leggst á
"Grundrenten(', eða á þá leigu, sem jörbln á af ser a~ gefa, þ,í
hefir þetta ekki verið tekið til greina: her á landi, og gat eigi orðið,
því til þess þurfti líka allt aðra menn, en h~r var kostur á i því þó
bændur þeir, sem aú jarðamatinu unnu í fyrstunni, se greindir og
skynsamir, vantar þá þó þá þekkíngn, sem þarf til þess, að jarða-
rnatíð hefði getað orbið svo áreiðanlegt og nákvæmt, "sem það hefði
þurft að vera, ef nokkuð skyldi ,í þvf byggja. Mer þykir þao því
ljóst, ab jarðamatið er ekki nægilega undir btiið ; en það hefir líka
verið tekið fram, hvílík breytíng :í því hefir verið gjöro frá árinu
1849 til þess nú 1859; það er með öðrum orðum, að hinum fyrsta
grundvelli þess hefir öldúngis veríb sleppt, en þó ekki lagour annar;
það hefir verið kakað víð hio upphaflega mat; vero jarðanna, sem
reiknað var til penínga í kaupum og sölum, hefir átt að lagfæra eptir
afgjaldinu, og eiga því lagfæríngarnar víð allt annan grundvöll all
styðjast, en hið upphaflega mat. Ef Íslendíngar vilja halda þessu
mati, þá skal eg ekki banna þeim þab, en eg er sannfærður um, all
það verða ekki minni kvartanir yfir því, en aður hefir verið yfir
því, sem er. Þegar eg lít á frumvarp stj6rnarinnar, þá er þegar
búið ao tala um gallana á þTí, en eg get ekki verið samdóma hin-
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Illll llllioraoa fulltriia Borgflröfuga um 4. gr., því mer finnst hún eigi al'l
falla burt; ef hún stendur, þá fellur öll fesla í allri jarbeígn, svo eing-
inn veit, hvað hann lÍ, clnglnnveit, hvað hann sel nr, og einginn velt,
hvað hann kaupir. SIt jörð, sem nú er 2,000 rd. virði, er, ef til "ill,
á næsta /Íri helmingi minna vlrðí, Ef farið yrði mí líka að leggja
skatta á menn, eptir því, sem menn verði meiru fe til al'l endurbæta

jarðir sínar, svo áliignrnar yrbi þýngri, eptir þv Í, som menn reyndi
til að koma npp jiir'ð sinni, þá held eg þa'o yr(';i einmitt til a'ð hamla
mönnum fr.i, að bæta jarðir sínar, og tilefni til, al'l margir leg'ði al-
veg <Írar í bát, og gjör'ði eingar jarðabætur, því a'ð þeir mundi hugsa
sem svo: ,)IYers vegna skyldi eg vera a'ð gjöra jarbabætur ; þd
n\) auk þe;;;;, sem eg legg fe til jarcabótanna, sem óvíst er, hverri
;ívöxt eg fæ af, verður lagður á mig nýr skattur sökum þeirra".
Eg vil taka til dæmis, a'ð einn kaupi jörð fyrir 800rll., og ver 8\'0

ö\')rum 800 dölum til a\') endurbæta hana í 10 úr, þ.i kostar hún
hann orðið 1,600 rd, Fyrir þetta er mí lagour ;í hann helrníng! meiri
skattur. Nú kemur sonur hans ;Í eptir hann ab jörðinni, og nýcÍ!'
jiirblna niður í 10 ;ír um 800rd., og, ef til vill, 200 rd. til. þegar
þessi 20 ál' eru liðin, þá verða jarðargjöld sett niður fyrir tmssaskap
hans. þao sj;í allir, hvað af þessu lelðlr, a'ð slóeinn nýtur 81óO;l-

skaps síns, en dugnaðarrnafurlnn geldur dugnaðar síns. Mer finnst
auk þess jarðamatið alveg óþarft, og þa'ð nui "íst leggja skatta :í,
þ6 ekki se tekið fd einum til a'ð gefa 1i~rum; það er víst ekki örð-
ugt a'ð segja a'ð jarbelgandl skuli gjalda svo eoa svo mikinn hluta
afgjaldsins. Eg er því ;i sama máli og hinn h.ittvirti fulltrúi Ísflrb-
ínga, að jarMb!Ík þessari so alveg knst.ið.

Jón Hjaltalin: Eg er hræddur um, a'ð her ætli a'ð fara eins
og Voltaire segir í einn riti sínu: "a~ !Ja'ð se vanalegt ;i þess kall-
ar þíngum, að menn sjái alla gallann, en bæti þá úr einguru ". Þa~
er slæmt, að þetta skuli eiga vlð þetta þíng í þeim anda, sem hann
sagði það, og þykir mer, sem menn ætli a'ð verða allt of vandvirkir
á þessu þíngi. Eg segi þatl enn, að þac eru gallar :í þessari jarða-
bók, en það kannast eg ekki "i\,), ao eg hafi sagt, ao þeir va-ri fleiri
en á hinni gömlu, einkum þegar eg hefi f'elngið upplýsingar uni, al)
hún er bygg 'll ;i mati, sem gjört var fyrir 700 árum sfcan. Ef
jarðlrnar ern mí iilthíngis í sama gildi og álL, 12. og 13. öld,
þá þykir mer það skrítið, því eg se hvarvetna, að eybileggíng hefir
geísað hel' um land og geing1ll' landið a f ser, svo miklu munar ,i
hverjum mannsaldrí. Eg held, ef hinir fornu menn, sem gjörðu fyrra
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jarðamatib, liti upp iir gröfrun sínum, ao þeim gæfi ,i ao líta,
þar sem aður voru skógar og fegurstu grasivaxnar brekkur, það er
nú holt; þar sem aður vorn akrar og grænar grundir, þar er nú
víða sandur, hrjristur og öræfi; það er ekki meira en mánuður síðan
ao eg i)1Í iÍ Suðurnesjum 4 jarðir, sem úour voru hiifuúból III etna I'

GO hndr. og þar yfir, og elngum heihita manni mundi detta í hug,
a'ð meta þær nú meir en 10 hndr.; þaö sagðl einn þíngmanna áðan,
HO það Ilefði verið ein sýsla, sem hefði verið eins dýr ao hundraða-
tali í nýja jarðamatinu og í því gamla, þ,i hafa þeir, er ruutlð sömdu,
sannarlega verið æðí samvlzkueamir, því það er varla nokkur sýsla,
sem ekki geingur af ser svo miklu munar á hverr! öld. Eg hefi
tala~,ið gamla menn, sem allir ljúka upp sama muuui IlIll þetta;
það getulll rer líka "e~, ef ,'i'ð lesum kvæðl Eggerts Ólafss()nal',
Þagnarmál o, fl.; þa~ er "bt og satt, að manua hendur geta
miklu til leiðar komið og mikið lagað, en þá her se mí þegar
kominn til þess góður vísir, þá er það ónóg móti þeim kröptum
núttúrunnar, sem her er víð að stríð», blO er sagt, ao þat vanti, a~
almenníngur hafi kynnt ser þetta jarðamat. en eg held þao se öðru
nær; þaö eru víst margir, sem hafa gjört ser það vel kunnugt, og
hver getur sagt, ao þeir, sem ekki hafa nú þegar kynnt sel' þab,
gjöri þ,lo framvegis, þó það væri l,íti~ bíðu. Slí eina IIIÓ tb ara, sem
eg se el' á nokkrum rökum byggð, er við 4 gr., sem þíngmaður Íti-
flrðínga og þíngmaourinn frá Reykjavík komu lraui með, en það er
aögætandl, að þar er ei talað um annað, en ao "þao korni til yfir-
veguuar". Eg vil að eins óska þess þingsíns vegna, ao þa\') ekki
felldi þetta nefndar.illt, því það er á svo g&ulIl rökum byggt, ao eg
er alls eigi ,'ÍSd UlU, nær við fáum annað betra. þ,lo er mí þegar
briíð að eyða miklum tímu og miklum peningum upp á þar, og það
lítur því sannarlega auralega út, ef það skyldi nú fellt verba, Við
vitum og, að ef þíngið mí kastar þVÍ, þá mun stjórnin ao vonum
verða leið á þessu máli, því hvað Ii hún að hugsa, þegar menn
þíng eptir þil1g eru ab bollaleggja og biðja um hluti, er menn síð-
an kasta fd ser?

Stefán Eiríksson: pa~ hefir verlð á orði, ao Skaptafellssýsla
muni hafa orðið hvað bezt út undan í þessu jarðamatl; en þegar
eg nú skoða frum varp það, er liggur her fyrir mer, koma mer fljótt
fyrir sjónir ekki allfáir gallar, og heldur ekki alllitilfjiirlegir, svo
ef nú matur bæri saman hina nýju galla við þá gömlu, mundi
maður komast að þeirri níðnrstöbu, a'b þetta frumvarp nerí þó ekki
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betra, en hiú gamla hundrabatal ; en það er nú um þeseí manna-
verk eins og mörg önnur, að maður getur ekki ætl azt til neinnar
alfullkomnunar Í þessu efni, og því ætla eg ekki að fara leingra lít
í það. Eg vildi með tölu minni eimíngis benda þínginu á hina ó-
hafandi galla, til dæmis á nokkrum jörðum, sem eru með sðrskildrí
vírðíngu, en eru þó a'ð öllu leyti með óskiptum högum, skógi og rek-
1I1ll, t. a. 111. II varnmur, Valasel og Þorgeirssta'ðir; þetta er allt ein
jörð, og vorn eptir gömlum eignarréttí sfn 5 hndr. hvers ein-

staks manns eign, eins og sjá m.i af frumvarpinu; mí eru jarðir
þessar Hvammur 10 hndr., Valasel 9 hndr., þorgeirst.a'ðir 7 hndr., og
ef nú ætti a'ð fara eptir þessu nýja jarðamati með notkun hins ó-
skipta samclguarlands, þá vil eg ekkert með það hafa; eins stendur
.i með Krossbæ og Stórulág ; það el' og ein jörð, en þó með ser-
skildri vírbíngu i sama er ab segja 111ll Vindbarð og Vindbarðsel. Þa'ð
val' ríður 1fa af [örðunni Vindbarbí, en nú er það hart nær helmíngur ;

svo eru enn jarðirnar Eskey og Heinaberg; Eskey var á'ður 6 hndr,
mí er hún 9 hndr.; lIeinaberg á'ður 9 hndr., mí 6 hndr.; ef nú segi
eg a~ eigendur jarða þessara færi að nota hver sína jörð eptir þessu

nýja jarðamati og þar með svipti sameignarmenn sína hinum upp-
runalega elgnarréttí á þVÍ óskipta landi, þá hefðl eg nú víst orðið

einn Í þeirra tölu, sem "ilja fella þetta jarbamat, en eg þykist nú
vita, a'ð löggjöfin hafi aldrei ætlazt til, ali með þessu nýja jarðamati
yrði raskað innbyrðis eignarréttl manna, með því líka að jarðamats-
reglurnar sögou svo fyrir, að virða skyldi allar þær jarðir saman, er
ekki hefði serskild landamerki, og af því, segi eg, svona hefir nú
tekizt til með virðíngu þessara jarða, þá askíl eg, að þa'ð se tekið
skýrt fram i álitsskjali til komings (af þYÍ eg se ekki fært, at gjöra
þat at breytfngarutkvæðí), at þær jarðir, sem eiga óskipta haga,
skóg, reka og önnur hlynnindi, njóti þess óskipta lands að tiltölu
eptir hinu gamla hundraðatali.

Sveinn Skúlason: Eg stend nú ekki upp til þess, að halda
snjalla ræðu á móti nefndarálitínu, þVÍ eg fellst á þa'ð í flestum
greinum. En mer þykir það lýsa einhverri óhlýúni hjá nefndinni
við kvartanir þær, sem kornið hafa til þlngsins fd þjótinni , þar
sem hún hefir ekki tekið til greina, nema þær, sem komu og voru
með frumvarpi stjórnarinnar; en það þykir mer ekki vera alls kostar
rétt, þar ~imóti er eg Ii móti eindeiIinum, sem stjórnin fer fram
á, en verð a'ð vera meðmæltur amtadeilinum. Eg sé, a'ð vesturamtið

er nokkuð lágt metið eptir hlunnindum jarðanna, f samanburði ,io
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Norðurlnnd, og sýnlst mer því ekki vera þörf á að mlnnka hundraða-
töluna þar; og suðuramtib er al'> tiltölu við vesturamtlð of hátt
metið. Eg get ekki verið á sama máli og minni hluti nefndarinnar,
um að löggilda skuli þetta jarðarnat, en ekki greiða neinar tíundir
eptir þvf', þVÍ jarðamatið lÍ einmitt að verða undirstaðan undir skatta-
jötnuðinum, Ef hinn heiðraði þíngmaður frá Borgarfjarðarsýslu ekki
tekur ser breytíngaratkvæði um það, al'> prestarnir ekki missi i, þó
þetta nýja jarðamat komist á, þá rískll eg mer brcytíngaratkvæði
um, al'> þeir f<Íi þann halla borgaðan af ríkissjéðnum. Eg er einnig
mel'> síðari hluta 3 gr. frumvarpsins, því eg se ekkert ,i móti því,
að alþínglskostnaburiun verði goldinn eptir þeirri reglu, sem þar el'
gjöt dð fyrir. Hinn hátt\'irti þingmaður Ísfirðínga og fulltrtil Reykja-
víkur töluðu lringt og snjallt móti þessari nýju jurðubók ; en það
sem hinn síðar nefndi ,',11' að tala um stjórnarvísindi , og um kostn-
abinn víð jarðamatið í Frakklandi 1808, var svo ósl(Up mikið á
eptir tímanum, rétt eins og landafræðin hans her um <Íril'l. Hann
vildi telja þetta sem ristæöu fyrir þVÍ, all fclIa jnrðamatíð, en mel'
finnst það þvert á móti vera rístæða fyrir þVÍ, hve mjög ódýrt það
hefði orðill fyrir land þetta í samanburði vil'> jarðamat í öbrum
löndum; en þess konar mælingar munu ekki geta kornizt hel' að
eptir okkar efnahag. Hann hefir líka misskilið töluvert jarðabætum-
ar, þegar hann segir, al'> við það verði bætt svo miklu af sköttum
á þá, sem jarðabót gjöri, al'> þeim þyki það ekki svara kostnaðí ; en
eg er viss um, al'> þegar búið er al'> endurbæta jörðina töluvert, þ;i
muni eigandinn ti 20 árunum vera eins fær, og færari, til al'> borga
þýngra afgjaldið, en hann var ál'>ur, meðan það "ar minna.

Stefán Jónsson: Eptir ræðum þíngmanna se eg, að það eru
til 3 vegir al'> fara með þetta jarðabékarfrumvarp, að kasta því alveg,
al'> halda því al veg, eða al'> rugla því upp á nýtt. Ef þfngíð vild!
nú fella það með öllu, þá er al'> eingu orðinn aIl ur sá kostnaður,
sem út af þVÍ er risinn, og get eg ekki rá Ml'> til þess, og enda þó
eg hefði ekkert tillit til kostnaðarins, nema því að eins, al'> ekkert
jarðamat se framar stofnað ; því eg er sannfærður um, a'b þó Iarið
væri að meta jarðír á ný, mundi það ekki fara betur; en ekki get
eg skilið þab, al'> ójöfnurnar Ijúkl af jarðamatinu eins og fys fyrir
"indi eptir því, sem leingra er líNl'> fr,} því, ab jarðirnar voru metn-
ar, því ver höfum ótal dæmi upp á það gagnstæða, að stórar jarðir
hafa orðið að kotum á 50 - 60 árum vegna ým:5l'a áfalla, eða þ,L
ekki orl'>io notaðar til annars en beltilands. En ilO fara a'D breyta
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frumvarpinu mí, og skjóta því ii frest, getur mer ekki litizt il, þú
IÍr 11VÍ verður aldrei annað, en sífelldur ruglíngur. Vio byrjun mats
þessa \Jur'Ou menn leyfi til ao kvarta, en gjörðu það allfáir; þrí
ættl þeir þii að gji;ra það her eptir? þao getur verið satt, a'Oþað
~e talsverður (íjöfnu0ur ii millum sýslnanna og amtanna; en flestir
eru 11ó á því, að það se eingir stórgallar í sunrum sveitum, og þó
elustakur kvarti, þ.i álít eg ekki gilda rístæðu til a~ fresta löggild-
ÍlIgn jurðabökarínnnr fyrir þ.ið. Annað m.íl er það, eins og hinn
heierati þíngmaður fd Austur-Skaptufellssýslu sagði, að þessir stór-
kostlegu gallar væri leic.riHtir; því eg neita ekki, a'O Illi! ske hafi
stundum verið lagt heldur mikið í hlunnindi ýmiifa jarða, t. d. drin-
tekju. Menn hafa sagt, a'O jarðirnar væri orðnar svo breyttar, en
þat "annar einungis það, að þörf hafi verið ií, a'O fá nýtt mat ii
jör'OIIIll. Eg þori a'Osegja, a'O þó menn færi her að meta [urölr eptir
.iluatuli, og kanna jarðvegtnn, eins og hinn háttvirti þingmaður frá
Rcykjnvík sag'Oi 11'0 gjöra þyrfti, þó það væri mögulegt, segi eg, þ,i
mundi þa'O ekki verða il'O miklu gagni; þá kæmi víst líka raddir,
sem mælti lÍ móti því, a'O það væri rétt, og :oeg'Oi þa'O óhafandi.
I';í færi líklega eins og um tdmtlnisin, og rrirn það, sem þau standa
á, að þa'O mundi koma einhver relkníngsvillan við þá aðferð; enda
mun þao verða lángt a'O bíða, þánga'O til að menn gjöra það jarða-
mat, sem öllum líkar. Eg skildi ekki alveg ræðu hins hattvirta 5.
kouúngkjöma þingmanns, þegar hann tók dæinið af jörðunurn, (inn-
ur 10 hndr., en hin 60 hndr., sem skyldi vera jafnar; eg StJ ekki
aunab, en a'O þegar þær eru jafnar, þ;í eru þær jafnar; og sá, sem
kaupir 60lmdr. jörðina, hann ætti þ;i nú tapa, en eg skil ei f, að
hundraðatalan komi til umtals í kaupum og sölum , heldur jarðar-
gæöln. Eg veit dæmi til að 5 og 6 hndr, kot hafa verið seld eins
og 20 hndr. jöro, því þa'O er nú eins Iítlð á jarðargæðin, en ekki
IIund raðatöluna.

Gísli Brynjttlfsson: Eg held eg verði nú fallast lÍ það, sem
hinn háttvirti þíngmnður Eyfirbínga sagði, ao her væri ei nema Ulll

þrennt no gjöra, annaðhvort að taka [arðamatlð, eins og það ml liggur
fyrir, taka það með breytíngum, eða þá alveg fella það. Og er eg
því að mörgu leyti fúsastur ií, að fara hinn síðasta veginn, því ef
l,all er satt, "em sagt hefur verið, al'> þetta hlð nýja jarðamat væri
ci nema eintómt kak, þá er eg hræddur um, 11'0 þær breytíngar, sem
iucuu her níl vildu fara 11'0 gjöra, yröl ekki nema kak ofan ,i kiik
og það væri hálfu verra ; en a'O samþykkja nú þegar þetta nýja jar'Oa-
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mat, eins og þa'tl her liggur fyrir, í þeim tilg.ingl , a'tl gjalda.
síðan einnig hinar fornu aliigur eptir því, það get eg me'tl eingu
móti fallizt lí. Eg er sannfærður 11111, ilO það hefir Ir.í upphafi verið
mikill misskílníngur, ao vilja Ii nokkurn hátt reyna til ao koma hinu
nýja jarbamati saman víð hio forna, hvað hundrnðutöluna snertir, eða
byggja alla matsaðferð sína <Í elíkri tilr.mu ; því Iyrst og fremst vita
menn ei með nokkurri vissu, hver hill forna hundraðatala var um
land allt, og verða því strax í upphafi all byggja 1Í tómri getg.itu, og
svo er það lfka auðsjáanlegt að eins til að ónýta allt, sem menn
.iður hara gjört, all breyta uieð misjöfnum því pen íngavcrði jarðanna,
sem menn nú einu sinni þykjast vera brinír ab fá út með nýju mati,
og þao í þeim eina tllg áng}, ao fá aptur út hundraðatölu, sem komi
nær hinni fornu. þetta getur ao eins orðið til þess, a'b uienn þá :i
endanum f.ií eitthvað út, sem hvorki í raun og veru el' fornt ne
Býtt, og það sem vest er, heldur ekki satt eptir þeim grundvelli,
sem menn sj.ilfir höfðu lagt; og verð eg því, hvemig sem fel', æfin-
lega ao vera á móti amtadellinum, með því eg álít, að hann í raun
og veru se að eins á sama rnlsskflníngnum byggður, sem amtaskipt-
íngin sjálf, og er þess utan ci sannfærður um, ao honum hafi æfin-
lega verið rðttlleg» beitt af Reykjavíkurnef'ndinní ; því þó það nú
væri satt, sem menn vilja byggja allt ;i, að eðli (jórMnganna heföí
verið og se enn SYO ólíkt, að á slíkum deili væri þörf', þá ber þess
30 ga-ta, að örntin svara nú ei til ~jÓ],GÍlllganna, og Borgarfjarðar-
sýsla t. a. m., seui áður "ar ,í Vestfirbfugufjérðúngl, og 30 eins helm-
íngur af einn þíngi þar, yrði mí þ.í a'b hara breytt etli sínu, ef
annan deili skyldi hafa víð í henni en í Mýrasýolu. En til þessa
Hit eg ci hvort nefndin hefir tekio nokkurt tillit, auk þess, að eg
verð ao segja, að mer þætti þá sýsludcillr yfir höfuð miklu eðlllegrí,
ef menn vildi byggja nokkuð á slíkum heriloilmi:3llmn, því það er
þó í :Ingum uppi, að her ~Ýtila fyrir sig el' miklu s.unkynjaðr! að öllu
ebl], heldur en hin SYO kölluðu ömt, er ::,tjórnin Í Danmörku að eins
hefir skapað um síðustu aldamót. En eg verð þess utan að vera hreint
lÍ móti þVÍ, ilO þetta nýja jarðamat rerúi nllta'b til þess, að byggja
lÍ þYí annað en nýj;l skatta, því eg álít það ój1ifnuo vlð landsbúa,
að taka einnig hina fornu eptir því, og se þess utan einga ástæðu
til þess. Þegar forfeður vorir flúðu úr Noregi fyrir ofrtkl Haralds
kornings hárfagra, þá kom það einkum af því, að þeir vildu ei
gjalda þann jarðskatt, sem hann lagði á hvern þegna sinna, þar sem
þeir sögðu, að hann á þann hátt gjörð] hvern mann að leiguliða
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sínum eða þræl j Ísland er því enn í dag hiú einasta land í heimi,
þar sem einginn jarðartollur ("Grundskat"), sem fornmenn því með
fullum retti kölluðu "landskyldu« konúnga, nokkurn tíma hefir kom-
izt á; því skattur sá, sem ,'io enn með rétti köllum SYO, er Í raun
og veru ekki annað en "þegngildi« eður þíngfararkaup, er hver
maður, sem til þess þótti hæfur, einnig :í'bnr Mti all gjalda til víð-
urkenníngar þess, a'b hann væri þegn konungs eða þíngmaður höfð-
íngja, og hefir þa'b því æílnlega verið rðtt, sem enn er, eptir eðli
hans, a'b hann se jafn fyrir hvern þann, sem á annað borð geldur
hann. En þó eg mí fúslega viðurkenni, a'b þessi skattur se því li
eingan hátt nægur eða víðurkvæmilegur til annara landsgjalda. þli
se eg einga nauðsyn lí þess vegna all breyta þeim stofni, sem hann
og tíundin hfngað til hafa verið goldin eptir; því eg se ekkert lí
móti því, þó menn hafi fleiri en einn gjaldstofn Ii landi hverju, og
þess vegna vildi eg því heldur benda stjörninni til, að hún fyndi
nýjan gjaldstofn fyrir hinum nýju gjöldum, heldur en fallast á það,
aO setja mí hið nýja jarðamat alveg í stað hins forna. Eg held, að
hina nýju jarðabók megi vel brúka sem undirstöðu til þess, að byggja
á nýja skatta, og þó eg mí verði að r.iba fr,i að löggilda hana eins
og hú~ liggur fyrir í þeim tllg.íngl, þ.í skal eg þó ei verða hinu mót-
fallinn þegar til kemur, að stjórnin Líti endurskoða hana, til þess
síðun a'b byggja á henni lög Ulll þá hina nýju skatta, sem nauðsyn
krefur.

Að öðru leyti skal eg ao eins geta þess með tilliti til þess, sem
hinn h.íttvlrti 6. konúngkjörni þíngmaöur sagOi um apturfarir þessa
lands að gæðum og jarbkostum, að mer fannst hann þar ao eins
tala í Krukksp.ír anda, því eg CI' sannfærður um, a'6 það er miklu
fremur mönnunum, en landinu a'b kenna, að margt er nú miklu
numara her en í fornöld var. En þessa sömu vísu heyra menn
æfinlega kveðnu, hvar sem menn koma, að landið se að gánga af
ser, og þVÍ se allt svo illa ii sig komið, sem það nú því miður er
of víða; en þeir gii ei að því, að búskapur mannanna er nú allur
með miklu minna þrek i, en Í fornöld "ar, svo ao heita m.í, að við
stöndum enn að ein" á fornum merg, eða lifum af þeim lelfum, er
fornmenn létu eptir sig, þVÍ það er eðlilegt, að jörðin falli í van-
rækt, þegar eluginn hirblr UIlI hana leingur. Lítum t. a. m. íÍ holt-
in her Í kríngum Reykjavík; hver veit nema allt hafi veríb svona
eintómt grjót og rnelar, þegar Íngólfur fyrst festi her bú, og hann
ab eins hafi látið græða út þau hin elztu tún her, er Reykvíkingar
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enn lifa lÍ? En hverjum dettur mí slíkt í hug? Og vona eg þó
allt muni fara að fara batnandi, en því minni ástæða finnst mer
þá til nð flýta mí svo mjög fyrir nýrri jarðabók, meðan öll jarð-
arrækt enn er í því Ilstandi her í landi, að menn geta varla matið
jarðir sínar sem stendur, þar sem það er auðsjaanlegt, að einhver
breytíng er að verða á öllu, en ekkert ritkljáð um, hvernig hún
muni r;íðast.

Jón Sigurðsson fd Kaupmannahöfn: Eg stend mí helzt upp
til a 0 reyna að leiðrétta þann mlsskilníng, sem er milli mín og ann-
ara þingmanna, ef svo kynni að vera, að mer gæti tekizt a\') gjöra
mig sklljanlegan, Þa\') eru sumir þingmenn, sem álíta allt undir því
komið, a\') jöfnuour geti verið ,i hundraðatölunnl, en það er að minni
meiníngu ekkert nema orbln ein. Hundraðatalan er ekki nema nafnið

eitt, afgjald jarbanna og skattar og skyldur af þeim er það, sem allt er
undir komið. Hvað kemur til, að ein jörðin er, sem ver köllum, skulda-

dýrari en önnur? það er auðvitað, að það ern landgæbin, sem gera
allt um þetta. það er auðs eð, hvað af því leiðir, ef 60hndr jörð er
ekki betri að landgæðum, en 30 hndr. j(iI'O, eða þó þa\') væri 6 lmdr,
kot, þá gefur maður jafnt að tiltölu fyrir þær allar. það er það, sem
menn segja, að hundraðið í þeirri eða þeirri jörð se svo og svo dýrt,
af því menn taka þ,i tillit til bæði afgjalds og skatta. Þannig fellur
hundraðatalun í reyndinni með öllu, og verður þýðíngarlans, og furð-
ar mig ii því, að þfngrnenn skuli villast ,i og blanda þessu saman.
Ef að nú hundraðatalan væri jöfn, en jarðagæðin misjöfn, þ,í er auð-
sætt, að þýðíng hundraðatölunnar hverfur með Ullu, þVÍ það verður

ómögulegt, að gefa hið sama fyrir glíða jörð, sem væri t. d, 30 hndr.,
og aðra landgæðalausa, sem líka væri 30 hndr. það er auðvitað, að
kaupandi og seljandi meta betur jarðirnar, en þó væri þrír beztu
bændur í hrepp. þetta er þab sem eg kalla, að ójöfnur hins forna
jarðamats hafi öldringls jafnnð sig í kaupum og sölum, svo að ójiifn-
urnar se reyndar ekki nema í hundraðatölunni einni. Ef eitthert
"íst takmark verður nú sett með nýju jarbarnatí, svo að breytt verði
hundracatölunní allt í einu, þrí er annaðhvort, að menn geta látið
hina gömlu skatta standa eins eptir sem áður, eða að menn vilja
fara að eins og her, að láta taka skattgjaldið eptir þessu nýja mati.
Ef að eins hundraðatölunni er breytt, og allt stendur annars víð
sama, þá yrði einginn órettur gjörður, því hin nýja hundraðatala
kæmi þá nð eins fram við hinar nýju skattaálögur ; en yrði breyt-
íngin á hundraðatölunni samfara breytíng af jarðartíundlnni, þá vero-
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ur eins og settur tappi í allt það, sem víð geing~t, og hefir við gcillgizt
lllanna ;í milli. Eg vil taka til dæmis, a~ eg ætti að borga af 60 hndr.
jörð, eptir gamla matinn, en þegar nýja matið er kouilb, þá væri jörð
mín sett niður í 30 hundruð, og eg ætti þá eínúngls a~ borga af
30 hundruðum, þá slyppi eg fyrir helmingnum af gjaldi því, sem
eg er vanur að greiða, og sem eg hefi verið búinn a\) greiða fr,í
því rg keypti jör\) mína. Eins er það, ef jiir\) mín hefir Hríð
hækkuð í n~'ja jarbamatlnu, þá hækkar líka gjald mitt, t. d., ef eg
ætt! Flatey, sem er eptir forna matinn 40 hndr., en eptir því nýja
yfir 100 hundraða. En þessi hækkun yr\)i á mer öldringís nýr skatt-
nr, sem væri lagbur á mig með beinasta gjörræði. Í þessu liggur
það, sem eg hefi sagt, að gamlar villur eru betri en nýjar, því þær
hara jafnao sig, og þetta er ekki nýtt, heldur er það gamalt og al-
mennt viðurkennt, Hinn háttvirti 6. konúngkjörnl þingmaður kom
með hinn gamla barlórn frá 17. og 18, öld, og úr Aldarhætti, o. s.
frv. Ef lýsíngin el' rétt, þ;í ætti þa~ a'b leiða til þess, a~ hinn luitt-
virti þingmaður ætti að bria til iiætluu um, hvað kosta mundi a\)
flytja f611dð af landinu hið flj ótas ta, eins og stjórnin gjörði á öld-
inni sem leið, því þá væri ekkert við ao gjöra her ií lundi, nema ef
allir legbl sig fyrir ao sora, og ef þa'O leggst í menn, þá er ekki
furba, þó þeim hafi þMt vænt um diiuinn, þegar verið var a'b meta
jarcÍl'l1ar. Eg held hinn luittvlrti þingmaður hljóti a\) játa, ao her
hefir rirf'erölð ú'bnr ekki verið betra en l1lÍ;Í þessum tímum, og land-
ið ekki heldur betra; því þó sumstaðar hafi verið blómlegra aöur,
þá er líka víða tiiluvert í viðreisn, sem getur vel orúi'O meira, og
þao er skylda, ao telja ekki kjark iir mönnum, til a\) geta komið
þessu í sem bezt horf, Eg vil enn fremur leyfa mer a'O fara fáein-
um orðum Ull1 breytfugaratkvæðí minna hluta nefndarinnar víð 2. gr.
frumvarpsins, um preststíuudíua, ao þa\) filIli burt. Mel' finnst þetta
í alla staði réttvíst, til þess að hið nýju jarðamat gjörc,i sem minnst-
an órett, en eg veit, a\) þetta er ekki samkvæmt því, som menn
væntu ser af jnrönmatluu, því þeir vilja einmltt, a'O öllu skuli breyta
eptir. því, og hins gamla skuli síðan all eingu getið. En yrbí þetta,
þ;i flmist mer, a'b sri halli, sem prestar Iiðí, ætti a~ bætast upp úr
almennum sjóði, eins og vant er í slíkum tilfellum, svo þat yrði einn
af þeim kostnaði, sem leiddi af jarðamati þessu fyrir hið opinbera,
og vil eg þ\'í áskilja mðr breytmgaratkvæðl í þá stefnu, að þetta
hvíli ;Í juróabökarsjéðnurn eúa rfklssjöðnum. Ao öðru leyti skal eg
lftið eitt minnast á aígjaldsskattlnn, og held eg það væri fullkomiu
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bót fyrir jarðamatlð, aú sannfæra menn um, at'! þess þyrfti ekki víð,
heldur væri betra, a'ð Líta allt standa við sama um [arðamatlð, og
ao ef þyrfti a'ð leggja á fasteignarskatta, þá væri bezt, að leggja lÍ
afgjaldsskatt. Afgjaldsskattnrinn er sanngjarn, því hann er goldinn
af þVÍ, sem til er; þar er goldi'ð eptir því, sem menn taka inn, af-
gjaldið hækkar, ef meira er til, en lækkar, þegar eigurnar minnka;
menn halda ser þ,í einringís til þess, sem er fyrir hendi; hvernig
sem hundrnðatalan er, þá er skatturinn lagður ii það, sem árlega
kemur inn.

Þórður Jónassen: Eg stend ekki upp í því skyni, a'ð fara
mörgum orðum að svo komnu UITI þetta mál ; umræðurnar eru
orðnar allt of IlÍngar um það til þess, ao eg vilji leingja þær; það
er elmingis eitt a tric i, "cm eg vildi minnast lítið eitt á, út af ræðu
hins 5. komíngkjörna þínglllilnns, sem laut a'ð því, a'ð hann vildi
ekki, að tíundin yrði greidd eptlrleiöis eptir þVÍ nýja jarðamatl, þó
það yrði IiiggiIt, heldur vildi hann, ao allt stæði víð sama og áour
eptir g,llllla jarbamatinu, hvað tíundina snertir.

Við þe-sa skoðun hins h.ittvirt» þíngmanns get eg með eingu
móti fellt mig, þVÍ hann veit þó, og þa'ð vita allir, að nndírrótín
til hins nýja mats voru þær almennu nmkvartanir, ao tíundargjald-
io lægi svo ójafnt lÍ jörðunum eptir núverandi gætum þeirra, og
ao brýn nauðsyn vær! a'ð bæta úr þessum ójöfnllei, og það var ætl-
ao nýja jarbamatinu, ab bæta lír þessu, og þnð er vilji srjérnnrinn-
ar, eins og líka l1Iá sj;í af ;btæCJlllI frumvarpslns,

Eg er því sannfæreur UI1I, ao almenningur muni una því mjög
iIIa, og ekki þykjast a'ð neinn bætturl við nýja matið, ef þessi ó-
jöfnuður í tfundar-afgrelbslunnl verður hinn sami eptir sem lÍÐur.
Hinn sami heiðraöl fulltrúi talaði um það, að það væri að skerða
elgnarrettindi manna, a'ð breyta gömlu tíundinni lÍ jörðunum, og
greiða hana eptir nýja matinu, þetta get eg ekki skilið a'ð se rett
skoðað, Allt jarðamat hlýtur að hafa meiri eður minni áhrif í þessu
tilliti, ao þvi leyti afgrcioslan af eigninni annaðhvort vex eða minnk-
ar, og það er líka yfir hiifuð a'ð tala öldringls reit, ef eignin annars
er rett metin, og þYí er það líka rétt, hvað tíundina snertir.

Eigi því þessi tfnndur-éjöfnnður, "em mí á ser "tal", að haldast
eins eptir og <Íour, þ.í er nýja matið ao mínu áliti, þó það se ein-
úngis skoðað friÍ þessari hlio, éhaíandi, og eg get líka fullyrt, n'ð
þao fullnægir þá með eingu móti óskum og vonum almenníngs, og
skal eg svo ekki fara her um fleirum orðum,
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Guðmundur Brandsson: Nngmaour Ísfirðinga sagbt, ao í
kaupum og sölum jarða væri ekkert tillit tekið til hundruðatölunnar,
11\01't jörcin væri 60 hndr, eba 10 hndr.; en þetta er ekki satt; eg
þekki nokkuð til jarðakaup», og veit, a'ð cptast er spurt um hundr-
aðatöluna, og opt meir en skyldi, miðað vio hana jnrbarveröið, svo
hundraðamarga jörðin hefir orðið dýrari, en sú hundraðaf.ía í sam-
anburbi við gæði hverrar þeirra fyrir sig. Hann heIt þetta jafnað-
Ist með tímanum, en eg held, að það geti borið út af því; fyrst er
jörOin keypt og geingllr mann frrí manni, svo í erfðir, og þó þao
verði bærilegt í fyrstu, verbur þó sú niöurstaðan, þegar tíundin af
henni er l<igo saman fyrir mörg :ír, ao eigendur hennar líúa tölu-
verðan skaða. Hann sagði, ao afgjaldsskatturinn yrði s:í sanngjam-
asti, það er svo í fljótu áliti; en ef menn vita það, að skattiu-inn
hækkar, ef jörðin batnar af því afgjald hennar hækkar þ:í líka, p;í
má g:ínga ao því vísu, ao það minnkar hvöt til jarbabótu, því þetta

er sama sem ao leggja skatt :l dugnað manna og Því er afgjalds-
skatturinn sprettinn af mlsskilníngl í þessu efni. Eg veit ekki hvort
eg hefi skllið rett það, sem hinn 5. komingkjörní þíngmnbur sagci

um tíundina, eg held það þó; en eg vll spyrja hann og nefndar-
mennina, er tóku það breytfngaratkvæði, sem stendur í 2. grein:
"ao, jarðamat þetta verði lagt til grundvallar fyrir nýjum skatt-
gjaldslögum", hvort þeir hafa hugsuð ser það svo, að aldrei skuli
breyta tíund á jörðunum, þeirri sem nú el' á þeim? Ef nú tíund
þannig væri óbreytt og skattalögin nýju ætti Língt í land, sem vel
getur verið, þá gæti verið komið nýtt jarðamat 1Í undan þeim, og
ao þ:i yrOi stunglð upp ,í, ao eingin tíund skyldi metin í því jarða-
mati. Eg verð þ,·í ao vera hinum 1. komingkjörna þíngmanni sam-

dóma í þVÍ, a'b jarbamatlð lllundi verða mjög úvlnsælt, ef tíundinni
ekki yroi breytt eptir því, Abal.istæðan til, ao jarðamatið komst ,i
gring, var öjöfnuðurinn lÍ tíundinni, bæði þar sem hrin þótti of há,

og líka þar sem hún var of lág. Þíngmacurinn úr Reykjavík vildi
annaðhvort kasta þessu jarcamati eða fresta því, svo hartanir
manna yfir því geti komið fram; en eigi að fresta því, þ.ingaö til
eingar hartanir kæmi leingur, eða breyta þVÍ, þ.inguð til allir væri
ánægðir, þá held eg leingi mætti bfca og leingi breyta því, þá held
eg yrðl eilíft jarðamat, Því þegar lokið vær i vio seinustu breyting-
una, kæmi ný umkvörtun yfir þeirri fyrstu, og svo koll af kolli, og
það yrðl kann ske ný astæða til að rugla víð öllu; ein jörð hefir
gelnglð úr ser önnur batnað, Eg ætla a~1 eg hafi heyrt, að jarða-
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matlð í Danmörku hafi sta'ði'ð yfir í 100 .ir, og svo hafi verið öllu
kastað, Eg held mi þ6 menn feingi jarofróoa menn Ir.í búnaðar-
skólanum, sem var verið að bollalcggja hðrna í gærkveldí, með

jarðnafra og alls konar tilfæri, til að skoða og meta jarðveginn al-
stabar á landinu, þá lllundi það kosta nokkuð, og ef 8\'0 mæla ætti
hverja jör() með rithögum og afréttum í eintómu Ierhyrníngsfaðmn
eða álnir, þá held eg, ao þao yrbí ao lokunum dýrt jarðamat j kunn-
ugur og lærour mac ur ller í Reykjavík hefir sagt mer, að það á a'ð
gizka mundi kosta 200 rd., ao mæla I(íoina undir kotunurn hérna í
Reykjavík, og eptir því mundi verða kostnaðarsamt ao mæla
út allt Iandið, og það yrbí líttð gleoiefni fyrir alþýðu. Menn
hafa misskilið 4. gr. nefndarnlltslns, en hinn 6. konringkjörnl
þingmaður leiðrðttl það, og tók fram, að það skyldi leyft
að taka til yfirvegunar, hvort ristæða væri til eptir 20 IÍr að leggja
[arðabéklna undir almenna endurskoðun j en h vort ristæða verður til
þess eptir 20 ár, er korníb undir þeim umkvörtunum, sem koma til
þíngslns lÍ þessu tímabili, og hvað mlkilsverðar þær álítast. þao
hefir verið sagt, ao hlunnindajarðíruar væri hærra metnar en aðrar, í
samanburði við gæði þeirra; eg skal mí láta ósagt um það j en hitt
velt eg, ao þao kemur ekki af þVÍ, að mönnum her þyki svo gott
að sofa á dtin eins og þíngmaður Ísfiroínga hélt ; hann flyst mest-
megnis út úr landinu, svo af þv] m<Í r;Ífa, að fleirum þyki sætt ao
sofa á dún, en Íslendingum einum j en þegar hallur fimmti rd, er
gefinn fyrir pundið af honum eins og mína, er ekki úr vegi, þó tek-
io se tillit til þess. þíngma~ur Skagflrðínga heit, að hollast væri
a'b búa að gjöroum forfeðra vorra bæðl í þessu og (jorn j þetta kann
nú í sumum greinum satt ao vera ; þó eg haldi þær se í ýmsu farn-
ar að ganga úr ser; en hann gætir þess ekki, ao þeir stóðu (joru-
vísi að verki en "er; því eg vil ekkl ætla honum ao vil]a, ao menn
kaupi og selji þræla eins og þá; eg held það verðl leit lí þeim
bónda mína, sem hefir 100 hjóna og nokkur hundruð nautpeníngs, og
svo fram eptir götunum. Hann heit í dag, að það mundi vera Íng-
ólfi gamla að þakka þessir túnblettir hérna í kríng um Reykja vík ;
en ef hann talar við gamla menn, sem þekkja her til, mun hann
komast að raun um, ao SYO er þó ekki; fyrir fáum rirnm ~í'ðan mun
her hafa verið hraun og hrjóstur, þar sem nú eru ræktaðir túnblett-
ir, en af sögunum velt hann, að þegar Íngólfur byggOi hel', þ,í var
landið skógi vaxib milli fjalls og fjöru.
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Forseti: Eg verð ao biðja þíngmenn að halda sig sem bezt
,io efnið, sem er til umræðu.

Guðrnurulur Brandsson: þetta:í vil) ræðu annars þíng:mann~;
en ao því slepptu ~e eg ekki, hvað uunlð se, þ6 þetta jal'camat
yrö! ónýtt, nema aa þa'O yröi alltaf þao sama og aldrei f'elnglst neitt
nýtt, eoa iÍreic'anlegt.

Jón Petursson: f)a'O "ar slæmt, ao þingmaður Eyfirðinga
misskildi mig svo hraparlega ; í dæminu, "em eg tlík, gjörOi eg ein-
mitt rúo fyrir, að jarðir seldist eptir því, hvernig þær sanngjarnlegast
leigcu.'lt, sem a'b nokkru leyti fer eptir gæoum þeirra, en ekkl eptir
hundraðatalinn gamla. Eg setti tvær jurblr, aðra 60 hudr, eptir
gamla matinu, en sem ekki lelgist með meira afgjaldi, en 20.
hndr. jiirð, og annnð 10. hndr. kot, sem lclgist eins ii við 20 hudr.
jörð ; síðnn s)~ndi eg, aa ef tíundinni ;Í þessum jörðum yrði breytt,
hefc! s.í, sem GO hndr. jörcina fékk fyrir 10 hndr, korið, 200rll.
ábata víð þ.ið, ao þessi jiirú hans er sett niður í 20., og sleppur víð
þao 50rd. tap, er hann hefði liðið, hefbi hann huldiö áfram með
að eiga 10 hndr. korið, eður ao hann við skiptin hefN haft svo gott
sem 250rd. ábata, og hinn sem let 60 hndr, jörðina fyrir 10 hndr,
kotið á sama hátt, 8\'0 gott sem 250 rd. skaða. 1)ao, sem tíund
lækkar, þeim mun Innra verbur afgjaldio; og vio það HX jörðin í
veröi, og aptur hlö gagn:'t;eoa, þVÍ meir sem tíundin hækkar, því
minna verður afgjaldiú, og þVÍ meir fellur jörðin í verði ; eg hefi
ljöslega sýnt þa'ð með dæminu .iöur ; þ ess vegna \'<11' eg líka með
minni hlutanurn ; því jarc:lb6kin nýja ;í aubj,íanlega ekki ac gilda
í tilliti til tfnnd.ir , heldur ii þar að fylgja hinni g(imln reglu.
Hinu 1. kontingkjörnl þingmaður sagði, að ekkert jarðamat gæti
verið :ln þe~s að hafa áhrif ii clgnarrettlnn; þa'ð el' ao vísu satt; en
þaö CI' mismunur ri, hvernig það :i aa vera, svo að þao g:íngi jafnt
yfir alla ao tillölu, en ekki skcinkja einum, og aptnr taka fr.i iiðrnl1l;
eg .ilít, aa jarCal1latio eigi a'0 vera grundvdllur fyrir nýjum SI'ÖtlUIll,
ef þeir kæmist ii; því þá yr'ili :i!agan s.uui tiltöluhluti at' fasteign-
inni, og geingi jafnt yfir alla ao réttri tiltölu; en þao væri ekki ao
taka frlÍ einum og legf!:ja til hins, eins og ef tínnd yrti breytt eptir
þessu nýja jaroilll1ati. Menn segja, að almenníngur hafi ætlnet til,
no breyta ætti jarðanuulnu, til þess a'ð tíundinni yrði breytt þar eptir;
það held eg nú ekki ; þvi Í sveitum hefir ekkert tillit verið haft til
þess "ia matlð ii bændakirkjum. Bændakirkjur eiga, eins og kunn-
ugt er, opt víssan part af hnlmalandí, og líka eiga þær ítak og hlyun-
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indi híngað og þ,ínga'ð út nm landið. Ef matsruennimir hefði mí
haft fyrir augum, að breyta ætti tíundinni eptir nýja matinu, þrí hefði
þeir matið kirkjuhlutann og hlunnindi kirkjuunar sér í einu lagi,
og bændahlutann ser; því kirkjueignir eru, eins og allir vita,
tíundarfrfur ; en þetta hafa þeir hvergi gjört, heldnr mutíð allt í einu
lagi, bændahlutann og klrkjneignlna, svo það er mí ómögulegt að
vita, hvað kirkjueignin er matin og hvað bændaeignin, eður hvað
h.ía tíund ætti að lúka af bændaeigninni, ef hún ætti a'ð gjaldast
eptir nýja matinu; þeir hafa hlotlð a'ð g.ínga út frá því, að nýja.
matlð einga breytíngu ætti aCl gjöra í tíundinni; það kostaði nýja.
rannsókn um allt land, hvað koma skyldi :í bændahlutann, ef taka
ætti tíund af honum eptir nýja matinu, fyrst það ekki var aðgreínt
víð mat ið, og nýja matlð getur ekki lagzt til grundvallar fyrir breyt-
ing á tíund þeirri, sem nú er á rimlnnztum eignum.

Páll Sigurðsson: þaCl hefir nú, sem fyr, mlkíð verið rætt um'
þetta jarðamat bæði með og mót, svo eg held það megi segja. það
se eins og ritsteypt klaðarolla, sem sumir ekki vilja vinna til a'ó
lækna, og aptur aðrir kaka víð, til ao halda í lurginn lÍ henni. Eg
er her kallaour nlðurskurðarmaður, og er það satt, a'ð eg hefi þ,i
skoðun, að hann se okkur hollastur, til að útrýma sem fyrst héðan
af fjársýkinni ; hún er nú nóg Min a'ð helja okkur, o~ sama er
með þetta jarðamat, að eg held það se nú skarst af I'<i'ði'ð, að skera
það, áour en það leggur á okkur nýjar kvalir með r.ingláturn tíund-
um, er nú ;i ser stað, og þykja þó þær ójMnur miklar. Þíngma'tur
Ísfirbíngu hefir nú sagt inargt um það, og sagt a\'! sitt þætti hverjum
og öllum nokkuð ao því ; en eg skal vera Iaorður um þa'O, a'O skattur
yrði byggbur á þessum nýju hundruðum, þd þá verður hann fyrst
fullkomlega ranglatur. Menn III egil nú ekki furða sig lÍ því, þó
þeir menn, sem hafa feingizt við það, vilji halda í því lífinu. l'íng-
maður Húnvetnínga sagti, að Reykjavfkurnefndin hefði fundið upp á
þessum sýsludeili sem lagfæríngu; Þ\Í fer mí S'"O fjærri; luin var
allt ar að rembast við, að koma þeim jöfnuð! í verk þetta, <lCl
hafður yrbl 1 landdeillr, en þíngib 1857 sýndi ljóslega, hvað nl
henni hefði tekízt það; það voru sönn og merkileg orð, sem einn
konúngkjörinn þfngmaður, sem nú er fallinn fr.i, sagbi um það
skarpt og hyggilega, eins og vænta m.ittl af honum, »a'O undir eins
og maður tæld afgjöld jarðanna fyrir mælikvarða, til a'ð Ieiðrétta
með jarðamatíð, þíi steypti maður óbeinlínis allri undlrstöbu þess"
[arðamats, sem kornið væri". Nngma~urinn úr Gullbrfngusýslu sagbí,
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al) menn í Danmörk, þegar þeir seint og síðar meir voru lninir ao
meta jarðlmar, fyrst haft fundið ástæðu til, að ónýta allt saman. Eg
vil mí binda skattinn vil) cltthvað verulegt, en ekk! ímyndað, nefni-
lega afgjöldin. l'all hefir verið sagt, a~' við ribúaskipti hækkaði
og lækkaði jörðin í verði, eptir því, hvort trassi væri ríbtinndi eoa ekki,
en það er Jrjrile samningur milli landsdrottins og leiguliða, að .ikvebu
nfgjaldið. það væri líklegt, að hunraðatal gæti myndazt af aígjöld-
um jarðanna eins og í fornöld, því það er sami tíunda rgrundvöllur
af föstu og lausu, og því eins mikið gjald til hins opinbera. þa',)
er því nógur grundvöllur fyrir skdttum, þ6 ekki se byggt lí því, sem
er r;íngllítt og úhafundi, og þess vegna vil eg fella þetta algjörlega.

H. Kr. Friðriksson: það hefir verið talað mikið með þessu
jarðamatl, en ræður þær hafa þó ekki getall sannfært mig nm, all það
se tveggja skildinga virð]. Hinn G.komingkjdrni þíngma'bur sagði, a',)
landið geingi úr ser, ekki einúngis á hverri öld, heldur :í hverjum
mannsaldrí, og jafnvel hverju :íri, og því se nauðsynlegt, all lækka
hundraðatölu jarðanna; en það er vissulega nokkur mlsskilníngur
hj;\ þíngmanninum ; það eru eigi allar jarðir, sem lækka, heldur
að eins nokkrar, og það sem þessar jarðir lækka, það hækka a'br-
ar; hundraðatalan ;i landinu lækkar ekki, heldur miklu fremur
hækkar luin yfir höfuð með þessu nýja mati. Ef þær [arðír væri
teknar og lækkaðar, sem n.ittriran hefir spillt, það væri eölllegt ; en
her er talað um, að lækka þær og hækka aptur hinar, sem standa í
stað. Þíngma~'ur Norbur-þíngeyínga sagðí, a'b eg hefði haldið snjalla
ræðu móti jarðamatinu, en mer fannst hin ésnjalla ræða hans ekki á
marga fiska; mer fannst luin lýsa því, ao s<Í segir mest af Ólafi
konúngl, sem hvorki hefir heyrt hann ne se\'); hann "ar svo langt ;i
undan tímanum, ao eg efast um, ao tíminn nái honum nokkurn tíma;
því það, að byggja eigi jarðamat ;í Í:slandi á aIlt öorurn grundvelli
og öðrum reglum, en allar aðrar síðaðar þjlí'bir gjöra, að þYÍ takmarki
kemst ekki tíminn. Eg sýndi, hvað tulíð hefði verið, að jarðamat
mundi kosta á Frakklandi 1808, og eg sýndi, hvað það kostaði í
Meklenborg, og sýndi með því fram lí, hvað þa\') mundi kosta her
lÍ Íslandi, ef þa\') ætti að vera í því lagi, sem þyrfti að vera, og ætti
að gjöra það eptir sömu grundvallarreglum og aðrar þjóðir heföi við
haft; eg sýndi, a'b 8,000 rd. þ.í ekki mundi ná Iangt.

Forseti: Her á ekki ao ræða um, hvaða grundvallarregla fyrir
jarðamatí se sú rettasta, heldur hvort eC'iIao hve miklu leyti samþykkja
skal eptir stjórnarfrumvarpinu þab jarðarnat, sem her liggur íyrir.
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ll. K1'. Friðriksson: Mer finnst þetta þó eigi vera ó"i~l{Qmandi,
þegar spurníng er um, hvort samþykkja skuli jarðamatíð eða ekki.
Þíngmaður Norður-Þíngeyfnga hélt, að 20 ára fresturinn mundi bæta
eigandanum upp kostnaðinn við jarbabæturnar, en maður má ekki blanda
saman 'JG1'Undrente", leigunni af sjálfri jörðlnní eptir sínum eiginlegu
jarðargæðum. og ,/::apitalrente". Þíngmennirnir úr Suður-þíngeyjar- og
Gullbríngusýslu sögðu, að eg vildí mæla allt landíð ; það er ráng-

hermt; eg sagðl, að það þyrfti að mæla landið, en það væri ekki
aubíð ; það er ekki rétt, ao snúa svona lÍt úr orðum manna; það spillir
einúngís málinu. Þíngmaðurinn úr Gullbrfngusýslu sagbí, að eg víldi
fresta lögglldíngn jarðabókarinnar ; en eg vll eigi fresta því ; eg vil
fleygja því; hann sagðl, að hvað leingl, sem því yrbí frestað, kæmi
nýjar umkvnrtnnír ; en það sýnir, hversu varkárir menn eiga að vera
með þetta jarðarnnt, og að það er varlega gjörandi, að meta [arðír
að nýju, þegar eigi er auðib, a~ gjöra það svo, ao ekki vcrbí ljósar
ójöfnur á því, Ástæbu hans með [arðamatínu eru ljósar ástæður
á móti þVÍ, en eg vll ekki að gamni mínu vera að sýna, hvað fljótur
eg se ao skrifa eitthvað nýtt upp, elnringís til að setja nýjar villur
í staðinn fyrir hinar gömlu. Ef á að endurskoða jarbabéklna eptir
20 ár, þá veit eg ekki til hvers það er, ef ekki á ll'ð taka tillit til
þeirra umkvartana, sem koma frá þjóðinni, og jafna þær ójöfuur, sem
á eru; og þíngmenn skýrskota þó svo opt til þessa þjóð\ilja. þíng-
maður Ísfirðinga hefir sýnt fram lí, að hægast væri að leggja skatt-
ana á algjald jarðanna, og einmitt fram lí hið sama fer ein af bæn-
arsknim þeim, sein til þíngsins eru komnar um þetta mál, og þa'ð
úr þremur sýslum landdns ; en til hennar hefir nefndin ekkert tillit
haft. Nefndin viðurkennir ój 1ifnurnar, en hvaða ástæðu hefir hún til
ao halda þVÍ, aðra en þá, all þa~ se búið a'ð gánga Í gegn um þessa
mörgu hreinsunarelda, og kornið of langt, til að sleppa þYÍ; en er
það nokkur ástæða, að vilja ekki sleppa Þ \'Í, sem hver getur seð a'ð
ekki getur blessazt, og ekkert gagn er í? Eg segi, að þrídeiIirinn se
öhafandl ; það er merkilegt, að þrngmaður Gullbrfngusýslu, sem aldrei
hefir se'b Vesturland, er fastaetur á honum; hann segir, að allar jarð-
ir fyrir vestan se rangt metnar, en her rétt ; þetta er þó sannarlega
nokkuð hart. Hver getur sagt, að jarðamatsmennirnir á Vesturlandi
hafi metlð jarblrnar rángt? Ao minnsta kosti vantar alla sönnun
fyrir því. Hinni upphaflegu grundvallarreglu fyrir jarðamatinu er
steypt með þessum þremur deilum og lagfæríngu Reykjavíkumefnd-
arínnar; það var ljóslega sýnt 1857, a~ eigi se astæða til, þrídeílisius,
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og eg se því ekki, hvaða ástæca er til, ac halda honum mí. þac>
var ljóslega sýnt 1857, ac landstærð. fólksfjöldi og lausafð á Vest-
urlandi væri í sama hlutfalli ,ic land-tærð, frilksfjölda og lausafð
'Í hinum' umdæmunum, og vlrðíng jarbanna ; eg skil jwí ekki, hvaða
ristæður eru fyrir þessum þrídeili.

Framsiiqumaður : Eg þarf mí ekki að tefja mikil', tímann. Margar
ar mdth.írum þeim, sem hrellt hefir verið móti lögglldíngu jarðamats-
ins, hara mer fnndizt léttvægur og lítið sannfærandi, og jafnvel því
fremur, sem rærurnar VOTll leingri og snjallurl. Eitt af þeim hreyt-
Ingarutkvæð um, sem r.iögjörð hafa verið, mun eg aðhyllust, nl. það,
sem hinn hrittvirt] þíngmaðnr Norður-píngeyjnrsýslu riskildi ser, m11

ao leggja ;í hina nýju hundraðatölu þann hluta alþfngískostunðarins,
sem mí hvílir á aígjöldunum. Nefndarrilitið sýnir, a~Jþessu nr hreift í
nefndinni; og eg fyrir mitt leyti álít það ret.tara, og :1liti nefndarinnar
(ac minnsta kosti meira hlutans) yfir höfuð sumkvæmara ; og það er
margt, sem með því mælir; miklu minni 6jöfnuúllr mun vera milli hinna
nýju jarðahundraða, en afgjaldanna ; þær árlegu skýrslur hrcppstjriranna
eru æði margbrotnar og baka þeim töluverba fyrlrhöfn, sem héðan af

má virðast óþörf, þegar sanngjarnari gjaldstofn verður feinginn, og
margt dregur til þess, að þær geta ekki ætíð verið sem rireiðanleg-
ástar og n.ikvæmastar. Jarðarhundruðln ern líka fastur og óbreyt-
anlegur gjaldstofn, svo eingin óvissa eður "afi eða tortryggni getur
átt ser stað, vlðvíkjandl þessari heimtíngu ulþínglskostnuðarlns ; en

afgjöldin "om valin sem annað neyðarúrræði. Eg er að vísu full-
komlega samdóma hinum h íttvirta þíngmanni Ísflröínga um það, al'>

jarðaafgjöldín væri sanngjarnasti gjaldstofn, ef ekki væri ótal ann-
markar og ökljrifandi umsvif og örðugleikar lÍ því, a\') nota hann; en
fyrir utan öll nndnnbrögb 111. m., sem við þenna gjaldmáta geta átt
ser stað, þ;í verður her aú viú hafa nokkurs konar framhaldandi jarða-
mat ; því margir bændur bria ,í sínum eigin jörðum, og verbur að
meta þessar jnrbir til afgjald~ í samanburði við allrar, sem leignmáli
iðulega breytist ,í, og er þetta ekki altend vandalaust eða þægi-
legt; það hefir ekki heldur verið stringíð npp á, hvernig því mætti
bezt vlð koma, a\'! taka skatta af afgjöldnm jarða. þaú gleður mig,
ac hinn hattvirtl 1. konringkjörnl þingmaður er - eg vil ekki segja,
eins skilníngslaus og eg, heldur a\'! hann er eins og eg í því, að
hann skildi ekki röksemdir og relkníngsdæmí hins háttvirta 5. kon-
ringkjörna þfngmanns, sem átti a'ð sanna, aú hið nýja jarðamat, ef
það öðlaðist lagagildi, skerti elgnarrétt manna. Hvað er þó sann-
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gjarnara, on ao eigandinn f;ii sitt og hið opinbera sitt? Tíundin er
nl. partur af afgjaldinu, og þegar [örbin el' mjög hátt metin, missir
eigandinn ósanngjarnlega mikinn part af ágóoa eignar sinnar, og apt-
ur of lítið, ef lnin er mjög lágt metin. Hinn h.íttvirtl þíngmabur
Rcykvíkfnga heit, að löggildíng jarðamatsins mundi hepta jarðabæt-
lll'; þa'b skil eg nú ekki. þa'O er ekki trúlegt, a'O menn vilji ekki
grrooa nema þYÍ að eins, að þeir ekkert þurfi að Lita burt af gröö-
anum; það er eins og ef einhver ekki vildi auka neinu vlð fena'ð
sinn sökum þess, a'b útgjöld hans yrti a'O aukast vib það, Eg held
líka, at SIÍ grundvallarregla se rétt, ao hver eigi að bera sameigin-
lega byrbl felagsins eptir réttu hlutfalli við efni sín. En þetta á.
ser ekki sfður stað, þl5 skattar "reri teknir eptir afgjöldum, þegar
þau hækka m,í ske fyrir það, að jörðin hafi batnað fyrir jarbabætur,

þú hækkar þó líka skatturinn.
Jón Hjaltalín : Mer þykir nú Illt að verða að leingja þíngræð-

urnar, en eg álít það þó skyldu mína, til að svara 2 mönnum upp ii
nokkuð, sem þeir beindu að mer; það er þ;í fyrst, að þíngmabur
Skagfir'ðínga heit eg væri að spá, þegar eg sagði, að landlð værl að
gánga úr ser; en eg segi aptur vlð hann, að ef hann heldur, al'!
landið se nú eins og það var í landnamstíð, þá dreymir hann;
hann er að vísu lesinn í gömlum sögum og skinnbólmm, en hann er
illa lesinn, ef hann ekki hefir kornist al) raun um þetta, og se'ð þa'O
af bókum; það er ekki allur vísdómur Í þessum gó'Ou og fornu
sklnnbókum ; það eru aðrar bækur, sem eru miklu Iröblegrl og ;Í-

reíðanlegri, einkum ein, það er náttúrunnar stóra bók; hún er með
stóru og skýru letri, og henni hlýtur þíngmaður Skagflröínga að vera

aldeilis ókunnugur; annars hefði hann ekki misskilið gömlu skinn-
bækurnar sínar SYO hraparlega iEoreeti : Til efnisins I). þa'O er
:;\'0 sem ljóst, a~ landið hefir geíngíð úr ser. þa'ð er kunnugt meðal

allra náttúrufróðra manna, að löndin eru almennt öll skógi vaxin,
þegar þau byggjast; þegar þeir eyðast, þá kemur akuryrkja í öorum
Iöudum ; en her hafa skóg arnir verið eyddir, án þess landið á hinn
bóginn hafi verið nægilega ræktað, og með því er landið Iíka eyöi-
lagt; ef við hefðum, eins og aður, skógana aptur, sem forfeður vorir
eyðllögbu, og þó þeir kann ske hafi gjört margt annað vel, hafa
þeir eigi gjört vel í þessu. Eg skal g.inga her upp í holtin með
mönnum og sýna þeim kolvíbln, sem eru menjarnár eptir. (Forseti:
lJíngmaðurillll verður að halda ser við efnlð). 1'a'ð er nú ekki langt
frá efninu, þó maður sýni, at landið geingur úr ser; og of þessi
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grundvöllur er rifinn niður, þá nui fara með öll ósannindi ; þetta
hefi eg ekki lært aí gömlnm sklnnbókum, heldur af þVÍ, sem eg
hefi lesið í nátturunuar stóru bók Eg hefi ekkl sagt þetta, til að
draga hug úr mönnum, til 11.0 striðn möt náttúrunnur óblíðu: nei, eg

skal miklu heldur hvetja menn til þess, eins og eg let í ljósi í gær-
heidi, þegar var "erið að tala um búnaðarskólann ; eg álít grund-
völlinn vera annan, 8,'0 breyta þurfi jaðarnatínu, þegar aldir líða
fram. Mer þykir ískyggllegt, að leggja skatta á afgjaldíð ; það er
her nm bil það sama og lokka menn til nýrra tíundarsvika; það "ero-
ur 11.0 hvíla lÍ jnrðabökum eba siigus1ign hvers einstaks. En það
eru nú ekki allir 5VO r.íövandlr ; það fyndist líklega þeir Iandsdrottnar,
sem segði : svona og svona mikið áttu að gjalda eptir jörbina ; en
eg vil ekki skrifa nema helmíng af þvf í byggíngarhrefiO þitt, því þá
slepp eg ,'io ao gjalda skatt af helmíngnum ; þetta kalla eg að lögin
lokkl menn til svika, og þess vegna er eg því mótfallinn.

Jfagmís Andrisstm: Eg skal mí ekki tala hingt ; eg skal eing-
an hnýfla, og enn síður fara suður um alla Danmörku, Þ)~zkaland
og Frakkland, því þar er eg ólmnnugur; en þegar eg heyri talað um
þetta, heyri eg, að fyrir ýmsum vakir sama og fyrir mer; sumir
ál íta, ao jarðumatíb se aldeilis óbrtikandl, og vilja því fella það, en

þao vil eg nú ekki; og er þao ekki af In-í, ao eg álíti það svo
gallalaust, að þao se nokkur dýrgripur, heldur vil eg halda Í hemil-
inn lÍ því, af þYÍ eg ímynda mer, að stjórnin Iíði ekki annað, en að

lrita reisa það lÍ ný, ef fellt verður, með reisandi nefnd um allt land ;
en eins og jarðamatíð um aldamótin, sem gjört var með þeim hætti,
hraparlega mísheppnabíst, þá mundi svo fara optar, þar sem það
ætti að gjörast af þeim mönnum, sem ,1 flestum stöðum væri ókunn-
ugir, sem yrN að fara eptir sögusögn, sem ekki er áreiðanleg, því
einn lofar það, sem annar níðir, o. s. frv.; eg Illan hvernig það
gekk þá. Mer fell nú að nokkru leyti vel Í geð, það sem þíng-
maðurinn úr Ísafjarðarsýslu sagði, að leggja ætti öll gjöld, sem íÍ

fasteigninni eiga ac hvíla, á afgjöldin, en eingu ac síður er það
unniörkum undirorpið, eins og hinn ,6. konringkjörnl þíngmaður benti
á, og hefi eg allt af alíttð, ao margir mundi fara í krfng um það
eins og lausafjartfundina; en ef eg sannfærðíst um, að her við yrðí
bitic lenda, og þó ný skattgjaldslög kæmi út, væri þau byggo á
afgjöldunum, þlí skyldi eg mí ekki halda svo mikið Í þetta jarða-
mat ; en ef ei er von á öðru, en að farið verði ao arka upp á nýjan
stofn, þá kalla eg bæði skömm og skaða, að fara að kasta þessu
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[arðamatí ; in geti annailhvort hinu hæstvirti lwnúJI!7s(ulltl'úi, eða
þínginaður Ísflrðínga sam fært mig um, ail það vcrci ei gjört, þ:í er
kann ske öðru máli ail gegna. þa'b liggur í augum uppi, a'b .\rnc:;-

sÝ61a verour harðara úti, en aðrar sýslur víð breytíngu þá, sem
Reykjavíkuruefudín gjörði á matinu, og sem hún byggð] á afgjöld-
unum, því 11IÍn gætti ekki jarðartíundanna, sem ern líka jarbargjöld ;
en jarðartíundir ern minni í Árnessýslu, en hverri annari vegna þess,
ail þar liggur meginhluti af því forna Sk.ílholtsgézl , sem heflr
tíundarfrelei, og svo eru þar einnig margar kirkjujarðir, sem ekki
eru tínndaðar ; ar þessu flýtur, ail hundraðatal 1 henni verður her
um bil 270 hndr, meira, en annars hefði verið, ef tíundin hefði
verið tekin til greina brcðí þar og annarstaður. Helzt held eg balli
mer ail þrídeílínnm, ef frumvarpið verður ail nokkru leyti samþykkt;
með honum er þó sk.irri jöfnuður en það, ail hara einn deili yfir
allt land; en eg veit mí ekki, hvað eg get ailhylIzt af hinu, þVÍ það
er ofmikil grauturgjörð. til dæmls um tíundurbreytínguna ; hvað
preststfundína snertir, þ,i vil eg helzt, ao blín se reiknuð eptir þvf
nýja mati.

Forseti: Eg vil leiða athuga þíngmanna ail því, hvort menn

ekki "ilja einkum taka til greina í umræðum sínum nlðurlngsarriði
nefndarinnar um frumvarp stjórnarinnar og sjálfar upprisuingur frum-
varpsins, eins og hann gjör'bi nú, hinn heiðraði þíngmaður, er Illi
settist.

Jón Sigurðsson ffli Tandraseli : þao verður ekki til neins, að

lofa mer að standa upp, og vildi eg þó feginn, þó fyrri hefði verið,
láta ræðu mína miða til þess, ail stytta umræðurnar, Eg tek ein-
úngis fram, það sem hinn heíbarlegí þíngmaður Skagfirðínga sagbí,

ail það er nú annaðhvort a'b gjöra, að kasta öllu jarðamatlnu, eður
reyna ail laga þab, og taka einhvern deilinn, sem nefndur hefir veríð ;
eindeilinn er flj ótlegast að taka, stjórnin vill hann; þá er allt búíð ;
þrídeilinn nui reyna ao taka aptur, eins og alþíngi vildi í hitt eð
fyrfll ; samt er nú búio að reyna sig á því; sýsludeilinn má mi líka
reyna no fallast á; það fer aldrei ver, Eg vil þíngi'ð skeri úr þessu
með atkvæðum sínum, svo þessi jarðamatstala endi einhvern tíma;
ail vera ail tala um ýmsa smágalla, og stöku [aröir, geingur lít í
þær óendanlegn umræður; eg held það se búið ail þreyta þær nóg Ii
hinum fyrri þíngum ; það hafa sumir sagt, ail það "reri kaun ske
bezt, ail hafa ekkert jaraðmat, og eg held það líka kaun sks það
heíðí ekkert þurft; það átti ao vera til þe;;:;, a'b taka af ójöfnur
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þær, sem voru orðnar á hinu gamla hundraðatall, og til a'b byggja
<Í þYÍ skattalögin; en eg held það hef'öl, eins og eg hefi sagt, mátt
miklu betur og fljótara laga þessar ój1ifnnr á stöku jörðum með þVÍ,
no sýslumenn meo kunnugustu manna r;í\)i, hefði sett þær upp og
niom eptir þYÍ, sem þær hefði batnað eður vesnað í samanburbl
við hinn mesta þorra jarðanna, sem hefti staðið Í stað ; en að leggja
skattgjaldið á Tasteiglna, það held eg aldrei ætti ao vera, og það
hefir aldrei verið hér Í landi; skattgjaldlð til stéttanna verður að
vera af þeim árlega ágóca, sem hver lifir af sjálfur, eptir þYÍ, sem
í lÍri lætur, nema hæfilegur tekjn-k.ittur af jarbeígendum ; þao var
það eina atriti, sem eg felldi mig Yio af skattarn.ilsncfndinnl, er sett
var 1845. Jarc,amatio hefir nú ekki gjört annað, enn sem kornið

er, en tefja skattanuillð mí í 12 ar, hvað sem leingur verður, og
eg held þac hafi verið, eins og hinn h.íttvlrtl fulltull Ísafjarðarsýslu
~ag()i, a~ hef'öl líka stundum þótt í öðrum löndum lJófyrirsynjll gjört",
og þó því væri nú kastað, held eg ekki þyrfti neina reísandi nefnd,
heldur mætti laga mestu gallana á því gamla, eins og eg hefi til
bent; en það er von menn horfi í, að ónýta allt þetta stóra verk,
þVÍ það er líka víst og satt, að það er prýði fyrir landlð, að eiga
eina vissa jarðabók ef hún gæti komízt á, en eg vildí hún væri þá
látin standa óumbreytt fyrst um sinn, en ekki að það væri verið að
klaga hana eöa dæma um hana lÍ hverju þfngl, þYÍ slíkar kvartanir
og umræður enduðu þ,í aldrei, ef þYÍ mætti fram fara.

Arnljðtur Ölafsson; Eg víl reyna til með sem fæstum orðum
mögulegt er, a~ sýna mönnum tilgiíng jarðamatslns, því eg er hrædd-
ur um, ao mönnum se hann ekki ljós. 'I'ilg.íngurlnn er sa, a~ fá
fastan og jafnan stofn fyrir sköttum í landinu. Eptir þeim tílg.íngi
eiga menn því að segja, hvort jarðamatið se þarft e~a óþarft, haf-
andi eða öhafandl, en það dugir ekki, að slá um sig með því, hvern-
ig farið se að meta jarðir þar og þar í öðrum löndum, allra sfzt,
þegar það er gjört með svo lítilli kunnáttu, heldur til hvers jarða-
matið á að vera. Allir em nú samdóma Í þVÍ, ao þetta jarðamat se
betra en það gamla seui skattstofn, og elnginn hefir þorað a~ segja,
aa það væri verra en hitt sem skattstofn, nefnilega að það væri
nær hinu sanna verbl jarðanna, en hið gamla, og því verður skattur
elí, sem á það er Iagður, jafnari, en ef hann væri lagður lÍ hina fornu
hundraðatölu. En að skatturinn verði fastari, er augljóst, því her
er eingin löggilt jarðabók til, og þó jarðabók Skúla Magnússonar se aðal-
reglan, el' þó her og hvar brugðið frá henni, og það eigi SYO Iítið, enda
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er hún ekki löggilt; það er því jafnan los á öllu, sem manntalsbækur
sýslumanna bera um ljósastari vottinn. Ef menn nÍl spyrja, hvort
réttar» se aígjaldskattur eða hundrabnskattur, þ;í er svarið, að ef
afgjaldssknttur er "io hafður, þá er jarðabókin sama sem (nnmer 0)
ekkert, og þar með eingin fö~t regla fyrir skattgjaldinu, auk þeirrar
freistni, sem hinn 6. konúngkjörni benti lÍ, og þegar SYO rr komið,
þá getnr hvorki sá sjóður, sem gjaldanna ii að njóta, vituð nokkru
sinni, hvað hann íær, nð heldur sá, sem krefja ri, hvað hann á að
krefja, og í annan stað heldur eigi 5;1, sem gjalda á; all minnsta
kosti veit hann ekki við abúanduskiptí, hall hann ,í ao borg.i af
jörðlnnl. l)etta verður hvlkult fyrir alla. En auli þessa hlýtur skatt-
urinn lí afgjaldinn að standa landbrinuðl fyrir þri fum. Eg skal taka
dæmi: maður ,í jörð, og aú auk 500 rd.; hann ver nú þeilll til jarða-
bóta, og til að Lí endurgjald fyrir kostnað sinn, setur hann upp
landskuldina á jörbinnl, en þó verður hann að gjalda af þVÍ; hann
neyðist því til að gjalda af re sínu einmitt sökum þess, ao hann
varði því til þessa, en eigi meðan þab lá á kistubotninum ; en þao
er jafnan illt, að leggja svo skatt lÍ dugnað manna, að menn eins
og leggi hverja dugnaðartílraun í einelti. Menn kunna ao segja: eptir
tínndnrreglug. 1782 eiga menn all tíunda peninga, en það tjáir ekki,
því menn tíunda eigi penínga sína, hvort sem það er nú löglegt
eður ekki. En mí er líka mikill ágreiníngur IIlll, hvort þetta nýja
hundraðatal skuli gilda elmingls fyrir kornandl skatta, eður fyrir alla,
því eg kalla tíund líka lnndskatt; því lnin er nú enda miklu meiri
en 1/10 partur af afgjnldi [arðarinnur. Þíngmaour Ísfírðínga sagði,
að hundraðatalan væri ekki til neins; það er satt, 110 lnin er ekki
til nelns Í viðskipturn manna lÍ milli, og hún er heldur ekki til þess,
ab taka eptir henni tíundina eður þ:i skatta, er liggja lí jörðunum;
en þegar nýjan skatt skal ;i leggja, þá verður jarðmuatið til nokk-
urs, og þ,í kemur nytsemi þess fram. En mí er jarðamatið ein-
mitt gjört í þessum tilgángi, og þess vegna hefir hinn háttvirti þíng-
maður Ísfirðinga eigi rett fyrir ser, að segj;\ að jarðamatið se eigi
til neins. Annars skal eg eigi fara leingra fram Í þetta mál, fyrst
SYO margir hafa sagt, al'> almenníngur finni eigi til þess ójafnaðar,
ao taka tíundina eptir nýja matinu, og ao hann skilji eigi þessa
skattakenníngu mína.

Þíngmaúur Á rnesínga sagði, al'>rett hefði verið, að taka tíundina
til greina víb jarðamatíð. Eg skil það svo, að leggja hefði rítt tí-
undina sanian við afgjaldið, svo al'> tíundarfrjálsu jarðirnar yrði eigi
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of hátt matnar, og er þetta öldúngls rétt, og álít eg, ao þetta muuí
verða gjört, ef skattar komast á. Be nú tekinn skattur af 30 hndr.
og 60 hndr. jörðum, þá er það 36 álna afgjaldsmunur, eður 7 rd.
3 mrk. gjaldamunur til hins opinbera. Eg vil bæta sýslumönnum
víð breytíngnratkvæðí þíngmannsins úr Ísafjarðarsýslu um prestana,
því fáidt það, þá er líklegt, að sýslumenn LH það líka. þa'ð er, að
mig minnir, 4 sýslur f vesturumdæmlnu, og tvær her, þar sem sýslu-
menn hafa konringstíundina Í tekjur sínar. SÝtilumenn þessir mega
heldur ekkert missa, og heldur ekki þeir, 150m hafa % í umboðs-
laun, og vil eg líka f,i borgaðan af ríkíssjéðnum halla þann, er þeir
verða fyrir. þao er líka, ef til vill, ástæða til hreytíngarntkvæðls
um rðttíndl eiganda og leiguliða, ef jarbabókín kemst á, líkt og
gjört var um alþfnglskostnaðinn, en her verour það a'b vora gjört ,í
bribar hliðar, eptir þVÍ, sem á stendur.

Forseti: Eg se að undirbuníngsumræðu þessari er enn þ:í ekki

nærri því lokið, þar eð 10 eru þegar innskrlfaðlr, er hafa beMo ser
Illjóos; held eg því bezt, að menn hvíli sig, og vil eg því fresta fundi
þ.ínguð til kl. 6 í dag; en af því mer er m.íl þetta kunnugrá frá
fyrstu upptökum þess, en flestulll öðrum, því eg hefi feingizt víð [arða-
matið, bæði heima í héraði, verið framsögumaður malslns her á
þíngi í iill þau skipti, er alþíngi hefir haft það til meðferðar, og nr
einn þeirra þriggja í Reykjavíkurnefudlnnl, sem var falið ao leiðrétta
jarbamatið, þá get eg fmyndað mer, að margir landsmanna ætlist til,
a'O eg láti ekki þetta mal verða alrætt her á þingi, svo ao eg tæld
eingan þátt í umræbunum ; og finn mer því óumflyjanlega skylt,
110 taka til orðs í þessu máli, og jafnframt svara nokkrum þeim
þíngmönnum, er hafa mest talað ,i móti jarðamatinu og frumvarpi
stjóruarlnnar, og hrekja astæður þeirra, en það finnst mer eigi eiga
víð að eg gjöri frá Iorsetastdlnum. Eg skal því leyfa mer að biðja hinn
háttvirta 'Varaforseta ao taka forsæti og stjórna kvöldfundinum Í dag .

.t\.ollr en menn grínga af fundi, skal eg láta lesa upp tvö álits-
sl{jöl.

Vorn síðan lesin upp og samþykkt:
1. Frumvarp til bænarskrár alþíngis til konungs í nuílinu um

sektir fyrir illa meðferð á skepnum,
2. Frumvarp til bænarskntr alþíngis til komings í málinu um betri

stj árn. og afnot kristfjál'jarða, og var eingra breytínga óskað.
þau hljóða þannig:
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T i I k 0 nún g s .

.Frá þínghöfbafundi í Norður-Múlasýslu heflr alþíngi í ár Ieingið

bænarskrri um, ab bera fram fyrir yl":ar hátign þá bæn, ao þer letu~
leggja fyrir næsta alþíngi eptir þetta lagafrumvarp, er ákveðl hegn-
íngu eða sektir fyrir vísvitandi illa meðferð á kvikt'enaoi.

Til að íhuga málefni þetta kaus þíngib 3 manna nefnd, og þar
eð eitt af þeim lagaboðum fyrir Danmörku, sem stjórn yðar í þetta sinn
hefir lagt fyrir þtnglð til álita, er gefið einmitt um sama efni, Hr
nefndinni Ieingíð það til meðferbar. Og leyfir mí þínglð ser allra-

þegnsamlegast að láta úlit sitt um mál þetta, sem rætt hefir verið á
2 aðalfundum, í ljósi á þessa Ieið :

Þíngio er samhuga í því, að lagaboð um meðferð lÍ skepnum
se nauðsynlegt, ekki síður lÍ Ítilandi en í Danmörku, og hljóti jafn-
Tel að vera nokkuð yfirgripsmeira her, þar sem aslgkomulag lands-
ins er SyO frábrugOio, og meðferð og víðurgjörníngi skepna hagar her
allt öðruvíeí en í Danmörku. Ei að sfður er það álit þfngsins, að

ekki geti átt víð, að taka inn í lagaboð um þetta efni nákvæmar og
sérstaklegur ríkvarðanir um þau margbreyttu tilfelli, sem í þvf geta
fyrir komið, heldur hljóti lagaboðið, eins og það danska, a'O vera
samið í almennum og yfirgripsmiklum orðatiltækjum. Og þar eo nú
þíngio hefir haft til meðferðar hið danska lagaboð um meðferð
skepna, þykir ekki yio eiga og ekki vera nauðsynlegt, að biðja um,
að yönr hátign láti leggja fyrir næsta þíng frumvarp um svo einfalt
málefni.

Leyfir því þfnglð ser allraþegnsamlagast með 22 atkvæðum a~
fram bera þá bæn fyrir yðar hátign, a'O þer gefið Íslandi lagaboð víð-
víkjandi illri meðferð á skepnum, þannig orðað :

(með 19 atkvæðum gegn 4) ,}Hver sem verður uppvís að
því, að hafa viljandi misþyrmt skepnum, (með 16 gegn 4)
hvort heldur sínum eigin eður annara} (með 19 gegn 4)}
eður beitt við þær, einkum 7wikfenað og önnur húsdýr}
í meðferð eður viðurgjörníngi miskunarlausri harðýðgi
að nauðsynjalausu, á að sæta sektum til hlutaðeiganda
sveitarsjóðs, allt að 50 rd., eða líkamlegri hegníngu eptir
málavöxtum, og ser í lagi með tiliti til þess} hvort brotið
er framið í fyrsta sinn eður itrekað",

Heykjavík, 4. dag ágústm. 1859,
allraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson. Halldór Jónsson.
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Til k o n ú n g s,

"Frá Þínghöfðafundi "ar alþingi í <Írsend bænarsleni um, a~ það
vildi fram bera fyrir yðar hátign allraþegnsamlegasta bæn um hag-
kvæmarl afnot og stjórn kristfj.irjarða her á landi, en híngað til hefir
lÍ tt ser sta~.

Til a~ íhuga nuilefnl þetta, kaus alþtugt 3 manna nefnd, og leyfir
ser mí, eptir al) hafa rætt mállð 1í 2 aðalfundum, allaraþegnsam-
legast a~ bera upp álit sitt á því fyrir yðar hátign svo látandi :

Í hinni nefndu bænarskrá eru krlstfj.irjarblr aðgreindar fní fá-
tækrujöröum, og með þeim meintar, eins og venjulegt er, einkum þær
jarbír, þar sem, í stað jarðarufgjalds, er haldinn einn émagl, sem kall-
ast kristfjarmaöur, og eru þær eptir því, sem sjá má af skýrslum
þeim um gjafir ,)að usus pios <Jr publieo«, sein ao konungs boði
safnað hefir verið, saurkvæmt kancellíbrðf! 30. septb. 1820, þessar :

a. í Norður- :MlíIaoý"lu.
1. Kctilstaölr í Jökulsarhlfð, með hjalelguuuru Eyjaseli og Bakkageröí.
2. Fossvellir í Jökulsarhlíð.

3. Kúreksstaölr, IlIc'O hjáleigunum K!Írekssta'Oager'Oi og Hjalla.
4. Yl Amhei öarstaða, hverri jöro að fylgja 2 hjalelgur, nl. Geita-

gerbi og Merki (<i Jökuldal).
b, í Suollr-l\IIÍlasÝtilu.

5. S6mastaoir, með hjaleigunni Súmastaoagerl'li.
6. Búlandsnes, með hjalelgunum Bjargurrðtt eg Borgargerbí.

e. Í Vestur-Skaptaf'ellssýslu.
7. Keldugnúpur <Í Síðu og

d. í Árnessýslu.
8. % Kol:3holt, hverri jörð a~ fylgja hjalelgurnar KoIsholtheIlir og

.Iaöarkot.
l)íngiG heflr fciIlgi~ nægar upplýsfngar um það, al) flestar, ef ekki

allar [arölr þessar hara svo mikil gæði tll ao bera, atl það er lángt
fr.i því, aa það geti svarað hæfilegu aigjaldl, þó á hverri þeirra SB
haldinn einn lÍmagi eaa kristlj.írmaður. Eins er þao víst, að a~~
IÍlllagalwld hefir átt ser stað <i (illum þE:8WIlI jörðum fr ,í órnunatíð.
par á nuiti er ekki fyrir hendi og líklega ekki fáanleg upplýsing
um, ac til 8e gjafabref nema fyrir einni þeirra, Keldugnúpí, líklega
frfÍ 12. (ild (Dipl. 1,1. 1. bls. 200 - 201), og eru Í því taldar marg-
ar kvnbir, auk ömaguhaldstns, seJII mí ekki Iramar eiga ser stað.
A~ vísu víburkennlr þíngiö, eins og af SUIllUIll þíngmönnum var tekið
fram, al) alla varúð bæri Yi~ að hafa, þegar talað er Ulll a'b breyta
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meðferð og afnotum þvílíkra gjafa ad usu.~ pios et publico», og aa
tilgángur gjafaranna se helgur og órjManlegur. En aptur verður
þtngíð aa álíta, aa full heimild se til þeirrar breytíngar, sem grund-
völluð se í breyttu 1Ísiglwnmlagi tímanna, og haldi fast því sama
nugnamíol, sem gjafararnir megi ,ilíta:it aa Imfa haft, og stubli til þess,
að tilg~íngi þeirra verbl sem fullkornlegnst framgeiugt, eða aa gjafir
þeirra gjöri sem mest gagn í :;ii111U stefnu og þeir til ætluðust. Og
þar e'O nú meðferð þeirra fritæku er ií þessum tímum svolclbis h.ittað
í andlegu og líkamlegu tilliti, að ekki verður ætlaz] til hennar betri
hjá bænduuum :í krlstfj.irjörðumun, en öðrum bændum, :ílítnr þíng-
ið, ab betur eigi mí við, ab jarðirnar se byggbar fyrir ákYeoib af-
gjald, sem gángi í hlutaöelgandl sveitarsjóð. Sömulelðls vereur
þíngið. ab álíta, að SIÍ tilhögun, sem, ef til vill, fremur hefir rót
sína í ásif;komnlclgi fyrri tíma, en áhiJrhmum gjufabréfanna, að biskup
hafi umsjón og byggíngarr:íð tebra jarða á hendi, se nú á tímum
ekki eins hngkvæm og eðlileg, eins og ab umsjrinin og byggfngarr.ið-
in Re Í höndum hlutabelgandi sveitarstjöra undir yfirumsjón sýslu-
manns og amtmanns, eins og á sðr stað um aðrar f.itækrn jarðir.

þab álítur og þfngiö, ab réttlndl þau, er mí sem stendur fylgja
jörðum þessum eptir venju og byggíngarbrCfum, samt konringsbrðfl
21. febr. 1766, verði, eins og venja er til, aa haldast í tíb þeirra,
sem hlnt eiga atl m.ilí, þegar breytíngin skeður.

Af frnmantoldum :í,tæollm leyfir þíngiö ser (með 15 atkv.: 5)
aa fram bera fyrir yður hntign þ.í allraþ egusamlegustu bæn, ab þer
ákveðið með lagaboði.

1. með 15 atkv, gegn 4:
Að þær her að framan nefndu 7cristfjárjm'ðir nr. 1.·-8.
skuli við leiquliðasleipti byggjast eins og aðrar jarðir
fyrir áleveðið gjald, er gángi í h7utaðeigandi sveitarsjóð;
en ðmaqahaldiö , sem á þeim hefir hvílt, sl! með öllv. af
teleið, þó svo, að presturinn, sem er í IIólmabrauði, þeg-
ar breyfíngin skeður; megi taka afgjaldið af Sómastöðum
og hjáleigunni Sómastaðagerði móti því, að ala ómaga
svo þúngan, sem landskuldinni svarar; og að ekkjan, sem
þá verða 7cynni í Valþjófsstaðarbrauði, eða presturinn, sem
þá er þar, missi ele7drUt þann, sem þeim er gefinn í kon-
úngsbrl'{i 21. febr. 1766.

2. með 18 atkv. gegn 4:
Að umsjón og byggíngarráð þeirra nefndu kristfjárjarða
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slíUli felast hlutaðeigandi soeitarstjðrum, undir yfirumsjón
sýslumanns og amtmanns.

Reykjavík, 4. dag. áglístm. 185!).
allraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson. Halldór Jónsson.

Fundi slitib.

4. ágúst - tuttugasti og fimmtl fundur.
Allir {. fundi. Þíngb6k fr.í síða-tn fundi upp lesin og samþykkt.

Forseti: Eptir dagskránni, og því sem ,ílneCi'b var í lok hins
fyrra fundar í dag, verbur mí fram haldiö undlrbuníngsumræðunnt um
liiggildíng nÝ1'ra1' [arðabðkar. Framsiigumaður er hinn helðraðl
þíngmaöur Irri Nortur-Mrilasyslu.

Ólafur Jónsson: Eg skal mí ekki fara eins langt lít fyrir efn-
i'b eins og sumir þíngmenn hafa gjört, því eg "eit vel, að þess h.íttnr
umræður, eins og 3rrar, kosta landið marga penínga; það hafa mí nokkrir
þíngmenn tala'b mikið rnriti jarðamatinu og viljað fella það gjörsamlega.
Eg vona, ab allir þíngmenn verði mí a'O játa, ao þeir, sem vilja ávíta
jarðamatið, hljóti ab sanna eitt af tvennu, nl., annabbvort a'O jarða-
rnatíð se svo ójafnt, ao það se óbrrikandl, eður þií ilO ekki þurf neitt
jar'Oamat; hvað hinu fyrra viðvíkur, þ,i hafa þeir ekki komið fram
með hina minnstu sönnun fyrir þVÍ, a'b jarbamatlb se svo ójafnt, a'b það
þess "egna se óbriikandi, því þó ræður þeirra hafi verið vel glymjandi
í eyrum manna, þá hafa þær verið með öllu astæðulausar. þalJ hara
líka allir viðurkennt, að jarbamatlb innbyrðis í hverri sýslu se langtum
jafnara, en þa'O á'Gur var ; það m.í líka geta því nærri, að svo se,
því með hverri aOfero gæti m. nn vonazt eptir jafnmiklum jöfnuði
í virðingu jarðanna í hverri sýslu lít af fyrir sig, eins og með þeirri,
sem við hölo var, ao 5 kunnugustu og greindustu bændur rnettí
jarðlrnar í hverjum hrepp, og þegar mi þar á eptir að yflrmats-
menn í hverri sýslu, einnig þeir kunnugustu, runnsökuðu allt mat ið
í sýslunni, og lagfærðu það, sem þeim þótti hafa mistekízt, þá get
eg ekki ímyndað mer nokkra aðíerð j,j fnhentuga sem þessa, til að
ná innbyrðis jöfnuði milli jurbanna ; því þó jarðirnar væri metnar
til penínga, eins og hinn heiðraðl þíngma'ður Ísfirðingu talaði um í
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dag, þol held eg, að allir matsmenn hafi eins fyrir það haft tillit
til allra kosta og ókosta þeirra. Þegar nú þessi Innbyrðis jöfn-
uður var feinginn í hverri sýslunni fyrir sig, þá fundu menn mí
samt, að mikill ójiifnuonr var millum sý~lnanna, og þurfti því að fii
hann af numinn; hver aúfero hagfelldust væri til þessa, varð þá Ielngí
umræðuefni, og svo lauk, ao þriggja manna nefnd var til kvödd,
til ao ná aptur innbyrðls-jöfnuöí millum sýslnanna ; það er nú auð-

vitað, að nefnd þessi ekki gat náo þessu augnamíði, nema með því,
að færa ni our sumar sýslumar í vírðfngu, og sumar upp, eptir ein-
hverjum mælíkvarða ; hinn heiðraði þíngmaður Rangvellínga talaði

nm, að það hefði átt ao hafa eindeilinn fyrir hverja sýslu, en
kemur ekki allt í sama stað niður, hvort eindeilirinn var hafour
fyrir hverja sýslu, etur sýslumar voru jafnaðar fyrst, og svo brúk-
aour einn deilir? Hann talabl einnig um, að Reykjavíkurnefndin hefði
haft mest tillit til afgjaldanna Í hverri sýslu, þegar hún var að finna
Innbyrðis-jöfnuðinn milli þeirra; hann hefir nú ekki bent ii aðra betri

a~fcrö en þessa.
Hvað nú hi~ afðara atriðið ahrærlr, a~ ekkert jarðamat þurfi,

þá hefur nú hinn heiðraði þingmaður Ísflrðínga, og fleiri leitazt við

ao sanna það, og haldið, að bezt mundi ao miða alla þ;í skatta, sem
kunni að leggjast á jarðirnar her eptir, eirningls víð afgjöldin, eins
og alþfngístollurínn nú er tekinn; þetta lýsir mí ókunnuglelka þeirra
manna, því ef þeir að gætti nákvæmlega, hvílíkum annmörkum þessi

aðferð er bundin, þá mundi þeir varla halda þessari skoðun leingi
fram; eg gæti líka sannfært þá um það, ao alþfngiskostnaðartöfl-
urnar eru eingan veginn ríreiöanlegar, og mer er nær al'> halda, a~
þær sé Língtum ljær því rétta afgjaldi jarðanua, heldur en hlð nýja
jarðamat er fjærri réttum jötnubí ; eg ætla ekki al'> tala um orsakím-

til þessa, og ekki heldur um þab, hve allur þessi gjaldstofn er hvlk-
ull, þar þetta "ær i svo gott sem árlegt jarðamat, heldur lýsa því
yfir, að eg kallaði það þau sumustu rirræbí, sem þínglð gæti tekið,
ef þal'> færi að raða til þessa.

Ilinn heiðraði 5. komingkjörnl þingmaður vildi láta löggilda
jarðamatíð nýja, en áleit r;íngt, að taka tíundirnar eptir þVÍ, heldur
hlyti þær al'> takast eptir gamla hundraðatalínu, og var hann al'>
reyna a~ sanna þetta með reikníngsdæmi ; eg get nú ekki skilið þetta,
því ef 20 hundraða jörðin og 60 hundraða jörðin, sem hann til Iærbl,
eru jafnar að gæðum, þá get eg ekki betur se~,en eigendur beggja
jarðanna eigi ao borga jafnt af þeim; hitt væri sama sem að segja
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við þann, sem á 60 hundraða jörðlna, af því þlÍ hefir að undanförnu
orCio fyrir því r.inglæti, ao verða a'ð borga of mikið af jöro þinni,
þ;i verður þri líka ao gjöra það framvegis. þess ber mi líka a'ð
gæta, að þao ern nú 10 .ir min, síðan jar'ðamati'ð byrjaði, og
hafa ekki allfáar jart.lr geingi'ð að kaupuni og Hölum sföan ; nú er
það YÍ:;t, a'ð sú von er ríkjandi hj.í þjM)inni, að með lögglldíngu

jarðamateins verði af numinn sá ójiifnnour, sem að undanförnu hefir
við geingizt í tíundargreibslunni vegna þess ójafna hundrabatuls ;
ef nú það gamla hundraöatnl verður hitiö haldast framvegis, sem

gjaldstofn fyrir tíundinni, þá er öllum þeim gjört dngt til, sem hafa
keypt eða selt jarðir, síðan jnrðumatið fyr,;t byrjaði, ee,ur mí upp í
10 <Ír; því allir þessir hafa vouazt eptir breytíngu ;Í tíundinni með
nýjn jarðmutl; þ;í fylgir þes-u líb s.i ókostur, að ef jarðamatið nýja
verður löggilt eirningls til ao taka eptir því nýja skatta, sem her
eptir kynni aD verða lagGir á jarðirnar, en þa'ð gamla hundraðatal
ætti ao haldast í tilliti til tfundargrclbsluuuar, þá yrði við hnföar
tvær [arðaba'kur, til a'ð taka eptir opinber gjöld, og mundi það
þykja óvicurhæmilegt. þá tulaði einn þíngrnaöurlnn nm það, að
það nerí ógjörl('gt, ef jarðnmatið yrCi löggilt, ao leyfa prestum þeim,
sem hefði halla af liiggildíngunni, að taka tíundina eptir hinu gamla

lumdraðatall, meðan þeir ern í því sama kalli; eg skal mí fúslega
j:íta, aD þnð hefði Yerio æ8kilega~t, ao allir hefði strax m.itt
greioa tíundina eptir hinn nýja lrundraðatali, og var margrætt um
þetta í nefndinni; en af þYÍ uolndinui þótti risnnngjurnt, a'ð svipta þ.í
presta, sem verða Í hverju kalli, þegar jarðamatið verður Wggilt,
nokkru af þeim tekjum, sem þeir hafa haft, en hún sá ekki r'lCi til,
at bæta þeim hallann upp á annan III ,í ta, þ;ífellM hún á frumvarp
stjórnarinnar í þessurl grein. Eg get ekki heldur ætlað, ao þetta
valdi mikilli óÚllægju meðal gjaldanda, og eingan veginn, aD þao
ætti ao verða löggildíngn jarbamatsins til fyrirstöðu, Þ'Í þess ber ao
gæta, að af hverri jörð, sem tíundir em golduar af, eru annað-
hvort tvær e<::;t ~jórar tíundir; se mí að eins tvær tíundir, þ,í verð-
ur þó önnnr þeirra strax goldin eptir þVÍ nýja lumdrat atali, en ~e
fjórar tíundir ar jiircinni, þá verða þrj.ir af þeilll strax borgaðar
svona; því þao er a'ð eins preststíundin, sem eptir frumvarpinu ætti
að borgast eptir gömlu hundruðatölunni, meðan sá sami prestur er í
kallinu. þar fyrir utan er eg viss Ulll, að fæstir prestar mundi
færa ser í nyt þessa undantekningu, því í mörgum prestaköllum
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nemur mismunurinn svo litlu, og mundi flestir prestar strax gjöra
sig IÍnæg~a með, ao taka tíundina eptir því nýja hundraðatali.

t'á mínutlst hinn heiðruðí þíngmnður Borgflrbínga lÍ amtadell-

inn, og heit honum mjiig fram; þ.ið getur mí vel verið, a'ó eitthvað
mæli fram með honum; en sú ástæða, sem hann til færöl, ao menn

yrði ao álíta, ao eptir gamla matinn hefði verið fullkominn jöfnuður
millum amtanna, finnst mer heldur léttvæg og:i eingum rökum
byggo; því ef menn ern mí í vafa um, hvað se réttur jöfnuður mill-

um amtanna, þá get eg ekki treyst ÞYÍ gamla mati þeim mun betur,
ao ekki geti eins skel" ao þ;i hafi orðið misjafnt hlutfallið millum
amtanna, þao hefir verið talað um, ao eptirgjuldlð eptir jarðirnar í
vesturamtinu væri svo lágt, vegna þess þar væri víða vanalegt, ao
taka spesfuna lí 60 fiska, og því hafi verið r:ingt, ao leggja afgjölrl-
in til grundvallar við jöfnuðinn millum arntanna; en er ekki þetta
lága eptirgjald vottur þess, a'b jarðirnar svari ekki til þess hundr-
abatals, sem:i þeim er? hIll mun líb ví'ða lÍ Vesturlandi vera meiri
kúgi!daþúngi lÍ jörðum, en í hinum ömtunum, í hið minnsta fyrir
norðan; eg er því ekki viss um, að amtadcíllrlnn se sanngjarnari, en

einn deilir.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þao verra ekki nema fá

orð, sem eg tala, einkum viðvfkjandi því, sem þmgmaður Borgfirð-
:ínga sagbi í dag, og hefir hann víst misskilið mig, ao svo miklu
leyti, sem hann hermdí npp :í mig, ao eg vildi hafa afgjaldsskatt,
eins og fyrir þ:i skatta, sem nú liggja lÍ, en það var ekki mín
memmg, Eg sagði, a~: jarl'>arnatiú hefði mlsheppnnzt , og ao
með því hefði hvorki naðst augnamið stjórnarinnar ne þjóðar-
innar; óg því :ílít eg réttara, að Lí ta her vlö lenda, þegar þao
ekki leiðir ti! annars, en ójafn:loar og ö.ínægju á allar hlíðar, og
eg benti til, að þar sem væri að gjöra um nýja skatta, sem gæti
orðið Spnr:31111ílnm, þá þyrfti ekki nýtt jarðamat þeirra vegna, því
það mætti leggja skattana á afgjöldin. Hinn sami þíngmabur sagðí,
að þessi nýja jarðabók væri betri en sú gamla, en eg held, þegar
öllu er :1 botninn hvolft, ao hún se ekkert betri. þao er annars
aögætandl, og eg vil biðja hina háttvirtu þíngrnenn a() gefa því ná-
kvæmlega gaum, ab þíngmaðurlnn talar ekki um nýju jarbabóklna
i sama skllnfngi eins og aðrir, sem og auðséð er 1Í :ígreiníngsatriM
hans, eða minna hluta nefndarinnar; því þao er aU("SeO, ab hans mein-
ing er, ao þessi nýja jarðabók ekki skuli gilda her, ne að neitt skuli
greiðast eptir henni, fyr en nýir skattar verM lagðír á, en þetta el'
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öldúngís móthverft því, Mm menn hafa her almennt ætlazt til, því þah
hefir verið tilgángur landsmanna og 6sk, a~ því leyti sem þeir hafa
,·ilja~ jarbamat, a~ hin nýja jarðabók skyldi verða gild í öllum greinum,
og allt breytast eptir henni í tíundum og annari greiðslu af fasteigninni,
en undir öðrum kríngumstæðum vilja þessir menn ekki hafa hana; en eg
er sannfærður um, eins og hann og hinn háttvirti 5. konúngkjörnl þíng-
maður, að mörgum yrði gerður mikill óréttur, ef þessi nýja jarðabók
feingi strax gildi; það yrði þá tekið frá sumum, en gefið öðrum, eins
og eg hefi :íður sýnt, þegar allt í einu er settur eins og tappi í allt
það, sem byggist á eðlllegum eígnarnðum og eignaskiptum manna,
og sett allt í einu ný regla, sem allt skuli sniðið eptir. En sá CI'

munurinn, að flestir, sem nýja jarðabók vilja hafa, heimta þenna 6-
jöfnuð, og þykir allt ónýtt ella, en þíngmaður Borgfirðínga vill hafa
jarðabókina í skúffu sinni, þangað til nýir skattar koma, og er eg
honum samdóma reyndar í því, að þetta væri rett, e f ný jarðabók ætti
að koma, eða e f hennar þyrfti, eða e f hún væri svo úr garði gjörð,
sem hún ætti að vera ; en það er einmitt ðldringís móti 6sk þjóðar-
innar, a~ eg held, að jarðabókin væri geymd í skúffunní, og ekki
tekin til framkvæmdar jafnskjótt og hún væri lögtekin; því hún "ill
einmitt fá henni fylgt í öllu, ef hún skal gilda. Þíngmaðurinn hafði
það á móti afgjaldsskattinum, að hann værí svo hvíkull ; en eg se
ekki, að meiri hvlkulleiki geti verlð :i honum, en á öðrum sköttum;
hann er ,·íst ekki fremur bundinn við svik, nð stendur meir fyrir
jarðabótum en aðrir skattar. Hinn háttvírtí 5. konúngkjörni þíng-
maður sýndi í ljósu og sláandi dæmi ójöfnuo þann, sem leiddi
af þessari nýju jarðabók, ef henni yrði fylgt takmarkalaust, og vil
eg enn fremur vekja athygli manna að því. Enn það er annað,
sem einnig el' mikilsvert, að þetta nýja mat til perunguverðs hefir
svipt marga menn jafnvel allt al'>helmíngi af eignum þeirra í pen-
íngaverðí. Þa~ er t. d. ein eyjajörb, sem er 40 hndr, eður 8,000 rd,
vlrbi eptir gamla matinu, en nú er Mn metin 3 -4,000 rd., eða half-
vlrðl ; ef eg á nú þessa jörð, og vil fara til einhverra opinberra sjöba,
að fá mer lán, þá fæ eg ekki meira hín upp á hana, en eptir því,
sem hún er metin til penínga vi~ nýja jarða matið, því eptir þVÍ
hlýtur a~ vera farið, þar eð þessi vírðíng er gjörð ao stj6rnarinnar til-
hlutun af eíðsvörnum mönnum, og af nefnd stj6rnarinnar; það er þá
farið svo með mig "ið mat þetta, að það er tekið af mer hálft verð
eignar minnar, hálfur minn kapítal. þetta kann nú að jafna sig
með tímanum, en það hlýtur þ6 að hafa skaðlegar verkanir meðan
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þa~ er nýtt. Hinn háttvirti 6. konúngkjörni þingmaður sagðí, að

nýja matið væri grund valtað á því, að landið geingi úr ser; en það
er þó ekki að sp á matinu, því hundraðatalan er jafnvel hærri, en
eptir gamla matinu. Hinn virðulegi þingmaður Húnvetninga vildi ,
að menn sönnuðu annaðhvort, að jarbabékln nýja væri óhafandi, eða
ao menn þyrfti ekki jarðabókar með. Eg held nú ao það se sann-
að, að einn hlutur !le óhafandi, þegar hann ekki svarar til sfns augna-
míðs. Nú er hvorki nað tilgángi stjórnarinnar ne þjdðarinnar með
þessari nýju jarbabdk, og þá hlýtur hún líka að vera éhafandl,
eg "ii nú ekki tala um, þegar koma aðra reins verulegar rikærur, og
þíngmaðurinn frli Rángárvallasýslu kom með m6ti henni, og ef ein
!!ýsla skyldi vesða fyrir öðrum eins búsifjum, og hann segir ao Ráng-
árvallasýsla hafi orðlð fyrir, þá sýnist það liggja í augum uppi, að
hún se öldiingts öhafandí. Sama er að segja mn það, að hennar þurfi
ekki með, því það er ekki vandasamara með afgjaldsskattinn, en með
aðra skatta, vegna þess að undanbrögð megi hafa víð framtöl una, en
það er þ,í eins með alla 6beinlínis skatta, sem þó eru almennt taldir
beztir allra skatta, og mun vera eins her lÍ landi hinir ribatamestu
skattar, því eg tel ekkert serlegt upp á þær tekjur, sem sjáanlega
geta feingizt her af fasteignarsköttum hvort sem er. Ef byggja á
afgjaldsskattinn lÍ hundraðatölunnl, sem ekki er annað en nafn, þá
er það svipað eins og menn vildi helzt hafa nefskatt, af því einginn
getur dreglð 'undan nef sitt, eða sjálfan sig. þetta held eg se mí
ekki talað af ökunnugleíka fyrir mer, þó eg vilji ekki hæla mer af

neinum serlegum kunnugleika. þllo hefnr verið sagt, no það yrði ó-
vinsælt, ef ekki yrði tekin tíund eptir_ nýja matinu, því þj6'bin búist
við því; en ef það væri gjört, þá yrbl margir menn fyrir miklum 6-
retti, og ef því væri frestað, þá er það gagnstætt þVÍ, sem þjéðin
ætlast til. Þegar þetta er nú svona, þá virðíst mer það fullgild á-
stæða til a~ kasta þessari nýjn jarðabók, eða að minnsta kosti frest.a
henni til næsta þíngs.

Stefán Jónsson: þao er nú þegar búið að tala það, sem eg
eg ætlaðl mer að segja, þegar eg beiddi um orðið. Mer varð ekki
n6gu ljóst dæmi hins háttvirta þíngmanns frá Ísafjarðarsýslu um
jörbína ; hann sagði, að hún væri ekki metin nema 4,000 rd. eptir nýja
matinu, og gæti eigandinn því ekki Ielngið Línaba 8,000 rd. upp á hana.
Eg vil þá spyrja, hvar getur rnabur se~ þ,i rettu vlrðíng á gamla mat-
inu? hí ef farið er að taka lán upp á jarbímar, þá er gamla matið

'Víst eins 6áreibanlegt; þat er satt, a~ það má margt _~~na ao þessu
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nýja mati, en þú er það mörgum pörtum betra, en hi~ gamla, og ef
menn sj,í, a~ jarðamats þurfi meb, þ,í þykir mer ekki gjörlegt að kasta
þessu nýja. Þíngma'Our Húnvetninga tók það fram, sem eg ætla'Oi að
drepa á út af ranglætinu, sem talað var um á~an af þeim 5. konúng-
kjörna þíngrnnnnl, þegar 2 [arblr væri jafnar að gæðum, önnur 60
hndr., en hin 30 hndr. Eg ætl.i nú a~ taka 20 hndr. og 10 hndr.
[arðír, sem jafnar eru a'O gærum, og eru virtar jafnt Í nýja matinu;
nú hefir tíundin verið meiri :í 20 hndr. jöreinni ,í~lll', eins og auð-
vitað er, en við j;\l''Omatm nýja verður þa'O jafnt af þeim baðurn ;
þ;í er hvor fyrir sig 15 hndr., og þá er ránglæti því, sem alniandi á
20 hndr, jörbínni hefir mátt sæta,lett af honum, og jafnað ,i~ hinn,
því áour galt hann meira, en hann átti a~ gjalda. Dæmið um Hólrna í
Reyðarfirði sýnist má sh lýsa Imt'O mestu ranglætlnu, en þó er eg ekki
viss um, að það se réttara, sem :i'bur hefir verið, að meta þá jðrð 12
hndr.; mer virðist því ekki nema um tvennt að gjöra, annaðhvort a\')

taka þetta jarðamat eins og þa'O nú er, eða hafa aldrei [arbamar,
eins og eg hefi á~,ur sagt.

Ásgeir Einarsson: Eg hefi ekki starið fyr upp f dag, enda
mun það nægja, sem aðrir þingmenn hara talað í þessu máli. Eptir

þeim umræðum, sem nú hafa farið 11m þetta nýja jarðamat, get eg
ekki annað, en tekið mðr Hannibal" orð í munn : lJnú se eg fyrir for-
lög Kartagöborgar", þó mer se mí ekki eins sárt um jartamatíð,

og honum um Kartagó; en ef það er svo slæmt, sem sumir segja,
þ,i vil eg heldur gefa athæði mitt fyrir, a'ð það verði fellt, en að menn
geri það verra með því, ao fara að kaka við það aptur. Eg vildi
breyta einu atriði í nefndarálitinu, en þöttl það ekki þess vert, að
gjöra ágreinínsatJn-æði, nl. um tíund prestanna, og tók hinn hátt-
virti þingmaður Ísflrbínga ser breytfngnratkvæbí í þá átt, sem eg
fellst á. Eg s;í að vísu, að það gjörði ei bændum mikinn skaða,
og það mundi ekki þykja nema smámunaseml; en ef það er rðttar-
röskun, þá ætti alþíngi ekki að Líta það sjast eptir sig, þó snuiu
nemi. Ef að stjórnin ekki "ill hliðra svo mikið til, ao sjá um að
embættismennirnir hafi ekki halla, og jöfnuður geti geingið yfir gjald-
þegnana, þ,i kalla eg ekki von á, ab til neins se að biðja hana um
meira. þrídeilirinn hefir verið mikið þrætuepli her á þínginu, og
það svall mest í Vestfirðíngum, að þeim þótti ástæðunum með þrí-
deilinum á seinasta þíngi vera of mjiig fylgt fram; það eru nú

nokkrar bænarskrár komnar að vestan, og eru þær allar á móti
þrídeiJinum, og ást[t'~mrnar með honum, sem nú eru bornar fram, eru
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sumar hvorki sannur, ne sannaðar. þao er nú fyrst, <10 sagt er, að á
Vesturlandi se goldið eptir jarðirnar eptir forngildu, en þetta er nú
ekki satt; því þó það se í Mýrasýslu, og lÍ einstöku stao annarstaðar, þá er
það fjrerri, ao það se víöa, enn sfður alstaöar í vesturnmtinu. þar sem

sagt er, ao þegar jarbamutsnef'ndin hafi byggt á afgjal~tikattinulll, þá
hafi sjálfseignarbændurnir verið dómarar í ~j;Ílf" sín sök ; en þetta er
ekki satt, því hreppstjóramlr og aðrir þekkja "el reglur fyrir að taka
alþíugistoll, og að það var órett, ab láta menn meta sj.ilfa afgjöldíu,
og hefir eingin umkvörtun Iieyrzt í þá átt; það er og sagt, ab gildar
!istæ'ður hafi verið fyrir þrídeilinnm, en hvers 'egna fellst stjórnin þ!i
ekki á þessar gildu ástæður? Skyldi hún þú heldur fallast Ii þær, ef
þær koma ógildar? þao er og sagt, ao stjúmin hafi fundið ao því,

að alþíngi hafi ekki reynt til at sanna, ao jarðir væri lægri Í vest-
uramtinu, en annarstabar ; en ef alþíngi gæti sannað, hvar jarðirnar
væri hæstar og lægstar, þá yrði fljótt telmar af ójöfuurnar. þao er
og sagt, að Iausafjartínnd hafi stlgið upp Í vesturamtinu, og þaö væri
eðlilegt, að luusatjartíund hækkaði í gtí'ðUll1 árum í því harbindaplassí,
en orsökin til þess er líka, a'ð hreppstjórar og sýslumenn hafa lagað

framtalið; það hefir ekki verið sú heppni yfir Vesturlandi, eins og
fyrir einni sýslunni her í suðurumdæmínu, þar sem fj:írklácillll hafði
verið um haustið, og skorio mikið af fenu, þá var eptir skýrslunum
fleira fe þar ári'ð eptir, og getur þetta varla verið því til sönnunar,
að vesturamtið eigi að Hra hærra metið en Suðurland. Allir, sem
þekkja Vesturland, munu líka játa, að það hefir ekki geingið minna
at' ser, en aðrir hlutar landsins, bæði af skriðuáfdllum og fl. Uppá-
stúngunni um, að leggja strax alþíngistollínn ,i hið nýja hundraðatal

jarðamateíns ætla eg að mótmæla. l'etta korust líka í tal í nefnd-
inni, og þ;í var rál'Jiú fr ,i þYÍ. þa'ð hafa ekki heldur komið um-
kvartanir um það, síðan rifizt var um það á þinginu, að alþínglstoll-
urinn væri ósanngjarnlega lagður á, eins og nú stendur. Ef það
kæmist nú á, sem sttinglð er upp á, þá slyppi allir kaupstaðarbúar,
því ekki er enn þ,í kornið mat á Inisin eptir hundruöatall. l'ac el'
líka öldúngls heimildarlaust fyrir þingið frá þjóðarinnar hálfu, ao
breyta þessu gjaldi, fyr en þjóðin hefir sagt sina meiníngu um það;
það væri annað mál, ef að kvartanir kæmi yfir, að r.ínglega væri tekið
gjald þetta og undanskot höfð í frammi; en það er mí ekki upplýst
enn þ,i með einu dæmi; en ef þessi uppástúnga fær Iramg.ing, þli
vil eg heldur, að alþíngisskatturinn verði lagður á allar jarðir, Þ\Í

það hefir allt af verlð þjéðviljl, aö allir greiddi þetta gjald að tiI-
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tölu, því allir ætti að hafa not af þínginu. Um tíundina hefir hh
líka verið mikið þráttað, og margt sagt bæði með og m6t, og þall er
líka satt, a'ð breytíngin getur fyrst í stað valdið ójöfnuði milli landseta
og eiganda; en það var einmitt beðið um jarbamatíb, til þess ab
tíundin geti breyzt víð hundrnbatölubreytfnguna, og þetta var Í fyrstu
mesti tilgángur þjéðarinnar, 11'0 því leyti sem hún bað um jarðamatið.
Afgjaldsskatturinn held eg geti orbíð vel brúkanlegur og sanngjarn;
en eg er á móti því, að honum se breytt strax, því ef hann væri lagð-
ur strax :í, þá mundi margir kornast undan. Eg get ekki verlð lÍ

því, a'ð vert se að fella þetta nýja [arðamat með öllu, nema þa'ð
vesní því meir víð meðferð þíngsíns núna, því það er þó skárra, en

hið gamla, og vel brúkanlegt ; en að fara ab rugla í því á ný, held
eg verði bæði seínunníð og ekki til vinnandi.

Gísli B1'ynjúlfsson: Eg ætla mer ao eins að bæta þVÍ við
það, sem eg sagði í dag, ao eg vero að taka mer breytfngaratkvæðl
Í þá stefnu, a'ð stjórnin láti endurskoða híð nýja jarðamat. og þ6
ao eins í þeim tilgringi, a'ð byggja á því nýja skatta. Eg verð ab
vera fastur á þVÍ, að þa'ð se með öllu ófært, að "ilja nú alveg út-
rýma þeim hinum forna gjaldstofni, er menn hafa byggt á her í landi,
frá því vi'O vitum fyrst til; og eg held enn fremur, að mestur hluti
þeirrar 6einíngar, sem her hefir komið fram á þíngi um hið nýja
jarðamat, se einmitt af því sprettinn, að menn hafa viljað sameina
nýjan gjaldstofn "io híð forna jarðamat, er menn þess vegna a'ð eins
hafa ætlað ser að endurbæta. En eg er sannfærður um, a'ð til þessa
hefði menn þá átt a'ð hafa allt aðra aðferð, og að eins srnátt og
smátt bæta SYO úr misfellunum lÍ hinum forna dýrleika lÍ jörðun-
um, a'ð sanngjarnara yrði framvegis að taka tíund og skatt eptir
honum; þá hefði menn heldur ei komi~t í öll þessi vandræði með
að koma nýju og fornu jarbamatí saman, þar sem mönnum þá alls
ekki hefði getað komið til hugar, að byggja annað, en nýja skatta á
nýju jarðamati. Slíka aðferð verð eg æfinlega að álíta hina rðttustu,
og þess vegna get eg ei heldur verið 1Í því, sem hinnháttvirti þíng-
maður Ísfirðínga stakk upp á, a'ð fresta málinu, því eg víl með

eingu m6ti tálma þVÍ, að tekjurnar af Íslandi megi komast í betra
horf til þess, sem nauðsynlegt er; og það er eg fús á að játa, að
eg se ei enn nokkurt betra ráo til þessa, en að leggja nýja skatta á
eptir nýju jarðamati ; því þó aflelðíngamar þá yrðl, að víð fram-
vegis hefðum tvær jarðabækur að fara eptir í stað einnar, þá get
eg ei se~ nokkuð háskalegt Í því. Menn sj1Í því, að eg í raun og
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veru hefi ekki nokkuð ii móti nýju jarðamati í sj.ílfu ser, ef því
ab eins mætti verða rðttilega beitt, ne óska því frestað um lángan
tíma, þó eg trúi því vel, þar sem svo margar umkvartanír hafa
korníð fram yfir hinni nýju jarðabók, a'6 nauðsyn se, ao endursimba
hana enn nokkuð, á'Our en blín verði löggiId, þó ao eins se í þeim
tiIgángi, ao taka eptir henni nýja skatta j og þess vegna ætla eg ab
taka mer það breytíngaratkvæði, sem eg hefi nefnt, SYO þa'ð sjáist,
að eg er eingan veginn á nokkurri algjörbri frestan á malinu í þeirri
veru, að eg vilji eyoa því, þlí eg sem stendur geti ei gefið atkvæði
mitt fyrir uppástöngu stjórnarinnar, ne fallizt á það, hvernig hún
ætlar ser a~ hara hina nýju [arbabdk. En f;Íi nú ei breytíngarat-
kvæbi mitt framgáng, þá hefi eg síðar tækifæri til a'6 segja, hvernig
eg þá mun haga atkvæðagreiðslu minni.

Með tillit til þess, sem hinn háttvirti 6. konúngkjörni þíngmaður
svaraði mer fyr í dag, skal eg nú að eins geta þess, að eg sagði
ei hann væri ao spá, heldur hitt, a'6 hann talabi alveg íKrukkspar-
anda, þar sem hann væri ao telja mönnum trú um, að landið geingi
svo af ser. Eg "eit það vel, ao þetta er satt áSUIllIllll StöOUIlI, en
þli vero eg fastlega ao 'neita, a~ menn hafi nokkrar fullgildar sann-
anir fyrir því, að landið se nú yfir höfuð verra, en þegar menn fóru
fyrst ao byggja þab, og það álít eg háskalega kenníngu, ao afsaka
édugnað manna mí á þann hátt, þar sem sú afsökun gildir íraull
og veru ekki meir en hin alkunna, að "árinni kennir illur ræðari".
Og víbvikjandi því, sem hinn háttvirti þingmaður fyrir Gullbringu-
sýslu sagði um hi'6 sama mál, verð eg þó að svara honum þVÍ, ab
menn áður einnig höÍðu nóga þræla í öðrum löndum, þar sein "in nu-
dugnaðurinn er þó ei minni nú, þó þrælarnir Be orðnir frjálsir j og
þar sem hann vísaði mel' á gamla menn, er gæti sagt mer um upp-
runa túnanna í Reykjavík, þá efast eg þ6 um, að hann geti ,'ísa~
mer á svo gamla menn, að þeir geti sagt mer, hve nær Hélavöllur
t. a. ni. fyrst var græddur út, eða fullvissao oss um, að allt hafi her
ei verið eintómir melar og grjót, þegar Íngólfur festi bú í fyrstu í
Reykjavík, rett eins og "fb enn sjáum það í þíngholtinll hérna fyrir
ofan og víðar annarstaðar.

þá vek forsetinn, Jón Guðmundsson úr sæti, og gekk til
þíngmanna bekkjanna, eins og hann ráðgjörOi í fundarlok í dag, en
varaforseti, Petur Petursson, settist í forsetastólinn.

Ásgeir Einarsson: þetta kemur ekki því við, hvort jarðamatið
á ab gilda cha ekki. þa'b er ætlunarverk þíngsins, og var jarða-
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matsnefndarlnnar, a~ innbyrðis-jðfuuður se á jarðamarinu. f'etta hefir
nú tckizt í hverri sýslu fyrir sig, en ójöfnuburlnn, se hann nokkur,
er helzt milli sýslnanna, og það er hann, sem einkum veitir át yllu til
a'ð hnýta við jarðamatinu.

Jón Guðmundsson: Eg hefi óskal) al) tala í þessu máli, af
því eg hefi mikil) feingizt vib þao fd fyrstu upptökum þess, þegar
frumvarp jurðamaterilsklpunnrlnnar var rætt her Ii þíngi 184i, frá
fyrstu byrjun verksins, þegar jarðamatið sjálft flÍr fram heima í her-
uöum, síðan 1i öllum undanförnum þingum, 1853, 1855 og 1857,
og í Reykjavfkurnef'ndinui ; eg er því í sannleika nákunnugur þessu
máli, og se eg bær um ao taka til umræðu í nokkru máli, og se
:íliti mínu og tillögum gaumur gefandi um nokkurt nuilef'ni, þli er
það í þessu m.ili. Eg þykiot því cim; geta talao um það, eins og
al)rir, og vero al) .ilíta tillögur mínar um þal) eins merkar og sumra,
sem eru í móti; og vil eg strax taka fram, al) eg a-tla að styoja þetta
mál, en ci fella það. Eg ætla ekki að elta þá, sem talað hafa í
móti þessu máli, eða alla útúrdúra þeirra manna, er vissulega hafa
of litla þekkingu bæM til j.irðamatslns sjálfs, til landsins og sveita-
hunaðarlns, til þess, ao þeir geti sagt það, sem þeir hafa sagt her í
dag, eða að þd se nokkur gaumur gefandi. Eg held ei með jarða-
matinu af því eg hefi unnið ao því, heldur af því eg hefi allt af
vertð sannfærður 11111 brýna þörf 1Í nýju jarcamati ; þetta jarðamat,
sem nú liggur fyrir, hefir tekizt vel yfir höfuð að tala; það þori eg
að fullyrða, og þao get eg snnnað, þó þal) ekkl se alfullkornlð; og
þeir, sem mest rna-Ia Ii móti því, eru alls ekki færir um, það þori
eg að fullyrða, ao gjöra það fullkomnara. Í dag hafa verið haldnar
ræður bæði með og mót þessu múli, og hafa ræður þær, sem :í móti
því hafa verið haldnar innan um verið aheyrilegar, en ástæðurnar ó-
heyraudi ; þetta verbur ekki sagt Hill ræður þíngmannslns úr Reykja-
v ík, síz] þ1Í fyrstu, er hann flutti; IIún var ekki snjöll, eins og sumir
kölluðu hana; hún val' hvell, og þ,i var búið, og er það undarlegt
JIIeo þenna þíngmann, sem þó er :iVO glíonr al) lesa prófarkir, eins
og allir víta, ao hann ekki skuli hafa getað lesíð 4. greinina í frum-
varpinu; og nú vil eg spyrja : hvaðn rett hafa þeir menn, sem ekkert
þekkja til út um landið, og ekki vilja svo mikið sem kynna ser eða
hnfa fyrir al) lesa þær upprístúngur, sem fyrir liggja til umræbu=->
h\aða rett hafa þeir til þeg." að dæma um jurðamatlð og fordæma
þaö ? þal) var nú a'ð mínu áliti miður heppilegt fyrir hinn háttvirta
þíngmann Ísfírðínga, og hans miklu og áheyrilegu ræður, þegar þíng-
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maður Reykvíkínga var s.í eini, er varð til a~ hæla og hrópa .braoo"
yfir ræðu þíngrnanns Ísfírbínga ; þa~ var eldri g<Í\),; viti, segi eg, að
hann skyldi ekki fá lof fyrir hana úr annari út! en þessari. Eg
skal j.ita, al'l 1Í8t;\.'Cur þíngm.mns LfircÍnga hafa yúrið áheyrilegar í
þessu unilí, eins og ætíð í öcrtlm, er hann ræðir, og eg skal enn
sleppa þVÍ, al'l hann fr.í upphafi hefir verið ií nuiti jarbamatinu, og
er því eðlilegt, a~ hann ~eenn í m6ti því; því hann er knppsuiaður,
eins og menn vita; en eg ætla mí ekki að fara Ilt í það, heldur
skoða svona ein-töku ástæður hans, er hann bar fyrir ~ig í dag; þær
voru ekki svo h.ílar, ac ei mætti höndla þær. Hann sagðl fyrst,
a~ nýja jarðmuatið væri ekki betra, en það gamla; en hann sýndi ekki,
hvert þetta gamla [nrðamat væri, eða hvar það væri aö finna. Hann
játa~i, al'l jarðabúkarverk hinnar umreisandl nefndar um byrjun 18.
aldar, Arna Magnússonar og Páls Vídalíns, væri ekki neitt [arða-
mat, heldur jarðalýsÍng; hann hef r og sagt það víðar on lÍ einum
stao í ritum sínum, a~ jarðabókin fd 1760, sem þ6 er mí víðast
fylgt, að því er áhrærir dýrleika jarðanna, se ekki annað, en eins
konar registur eða upptclknnn, til þess ao krefja eptir tugtlnistoll-
inn; og mn jarðamatsverk nefndarinnar, er fór her um LlTId eptir
síðustu aldamót, viðurkenndi hann, að það verk væri 6nýtt; hann
skýrskotnðí aptur og aptur til hins forna jarðamats fr.í 12. eba 13. öld,
en þao jarðamat þekki eg ekki; eg veit ekki til að neitt af þessu [arba-
mati e~a jarðabókum se löggilt jarðamat eða eptir neinu af þrí Iarið
alstaðar sem almennt gildandi. Embættismannanetndln, sem kom saman
1846, til þess ao gjöra uppástringur um ný skattalög, sagði, no brýnasta
nauðsyn væri ;i nýju jarbarnati, því her á landi væri ekkert gild-
andi jarðarnat, og í þeirri nefnd s.itu merkir menn og reyndir, og
munum ver hverjir þeir voru, 8\'0 eg þarf ekki að nefna þá; en
ver vitum, ao þeir menn þekktu vel til her ii landi, og er þ,í her
með sú ristæða hrakin, að bezt se ilO halda gamla matinu, úr því
þnð nú er sýnt, að þaa í rauninni ekki ;;e til neitt gamalt mat. Eg
ætla ei aö fylgja þíngmanni Ísflrðfnga í öllu þYÍ, sem hann fann ser
til móti nýja jarbaruatinu ; suuit var þarft, sumt "ii eg ei tala um,
en eg vil fullvissa hann um, að eitt að minnsta kosti var <Ísat! í
því, er hann sagN, þó þa'b væri rilieyrilegt. Hann sagði, aa Reykja-
víkurnefndin . hefði lagt þá sýslu til grundvallar fyrir matinu, sem
vest var matln ; þetta er ekki satt; Reykjavíkurnefndin lagði einga
sýslu til grundvallar, heldur tók jarðaargjöldin í öllu landinu, eptir
þab hún var búin að finna og sem nákvæmast að rannsaka þau í
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hverri sýslu, bar þessi jarðagjöld í öllu landinu saman viú matsverð jarb-
anna í öllu landinu, og jarðagjöldin í hverri sýslu saman víð matsverðið

í hverri sýslu, og þá vildi svo til, eða varð sú níðurstaðan, að Húna-
vatnssýsla var sú eina sýsla, sem hvorki þurfti a'ð hækka ne lækka ao
matsverði, heldur var hún eptir þenna samanburð með sama mati
sem áður; þetta sannar ekki, a'ð hún hafi verlð vest matin, heldur
þvert á móti það, ao mat hennar hafi verlð nærri sanni; matsbæk-
urnar úr Húnavatnssýslu sýna það og sjálfar ; matið þar í sýslu

reyndist jafnt og gott, því mjög fáir kvörtuðu yfir undirmatinu til
yfinnntsins, og undirmatið láti'ð svo að segja óbreytt víð yfirmatið.
H vað hefir þá hinn háttvirti þtngmaður fyrir ser í þVÍ, aú Húna-
vatnssýsla, - þessi eina sýsla, sem stóð með éhaggaðrl matsupphæð
bj1i Reykjavíkumefndlnní, hafi verið lakast matin? þar næst fann
hann það til, að bændajarðir væri lágt metnar, en prestajarðlr hátt.
þa'ð er satt, aö svo sýnist eptir landshagsskýrslnnum, sem Bókmennta-

felagið gefur út, en þær skýrslur eru ekki áreiðanlegar í öllu, það
skal eg sanna, þó þær ekki se alveg skakkar í þessu eða hermi í
því efni alveg r.íngt ; en það má hver sem vill fara yfir og gagn-
skoða yfirmatið allt saman, og þ;i vona eg að lllenn sj1íi, a'ð mjög
fáir prestar hafa kvartað yfir matinu á stöðunum eða öðrum lens-
kirkjujörðum, vart fleiri en 6-10 prestar yfir land allt. Ef nú
bændur, hinir eíðsvömu matsmenn, hefði veríð vilhallir í mati SÍIlU,

eins og þíngrnaburinn gaf Í skyn, og matið prestajarðirnar hærra en
bændajarbírnar , þ,í get eg ekki trúað þVÍ, að allir prestar, nema þessir
G- 10 yfir allt land, helbí unað því, og l.ítið þa'ð ókært. Reyndar
hreif ci hann eingum beinum mótmælum móti þVÍ, að matið í sýsl-
unum se jafnt hreppa í milli innan sýslna, og eg held líka, að það
se svo jafnt, ab hvað margar umreisandl komlnglegar nefndir, sem
væri settar, til aú bria til nýtt jarðamat. þ;í mundi það aldrei geta
orðið [afnara, og það er líka bezta sönnunln fyrir þVÍ, að matlð se
jafnt innan sýslna, að nálega allar umkvartanirnar yfir undirmatinu
undir yfírmatlð, voru svo óverulegar, a'ð þær geingu almennt ekki lít
á annað, en að sú og sú jörðin væri metin 25-50 rd, hærra að til-
tölu, heldur en hin. Þegar nú hinir kunnugustu menn, sem á annað
borð vildu finna að matinu, ekki geta Iundíð meiri mismun en þetta,
þá er það sönnun fyrir þVÍ, að matið hafi frá upphafi tekizt einkar-
"el innan héraða. Hitt verð eg að játa, að jarðamatið var ekki eins
jafnt sýslna á milli, en eg vero að neita því, að grundvelli jarða-
matsins hafi verið a~ neinu raskað með aðgjörðum Reekjavíkurnefnd-
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arinnar; það er alveg rístæðulaust, og byggt á vanþekkíngu, sem tveir
þíngmenn sögðu, að fyrir abgjörðír nefndarinnar hefði ekki komið

annað, en kak í staðinn, og þetta verða þeir að kannast við, að se
ósannindi, ef þeir þekkja þríllöu ; því hlutfullinu milli matsverðs jarð-

anna er ekki raskað meir, en hlutföllum tveggja stærða , sem eru
stækkabar eða minnkabar eptir rðttu hlutfalli; hlutfallið verður ávallt
hið sama; þab hefir verið talað um, að varpjarðir og eyjujarðir se
fjarska-hátt metnar, og þó fann þíngma'ður Ísfirðínga það ao [arða-
matinu, að varpjörð, sem væri 8,000 rd, virði, eigi "ær i metin nema
4,000 rd.; en það er aðgætandí, að allar jarðir eru metnar vægur, en
gánga í kaupum og sölum; en matinu er ekkl fyrir það kastandl,
því þó þetta l.iga mat kunni að vera lakara fyrir eigendu rna, ef þeir
vildi taka lán upp á jarbir sínar, en það er þeim sj.ílfum ao kenna,
því að allir jarðelgendur vildl sjálfir, að jarðirnar væri svona lágt
metnar, þá er það ekki kornið undir því, að jarðirnar se metnar of
hátt eða of lágt, hvort jarbarnatíð er brtikandl eður ekki, heldur
undir hinu, að þær se jafnt metnar í samauburðí hver við aðra
eptir gæðum og gii\lum. þao er kornlð fram í nefndar.illtinu og
umræðum þessa máls nýr flokkur manna, sem er svona "beggja
blands", eins og menn segja, við [arðumatið, og stefna þeirra er sú,
að mjög erfitt er að doa það af tillögum þeirra og upp.ístúngum,
hvort þeir fremur vilji styðja [arðamatíð eða fella það, og svo eg
taki mer Í munn orð eins gamals klerks í gamalli guðsoröabök, þá
"flema þeir í krfngum jurðunmtið, eins og köttur kríngnm heitan mat";
mér hefir virzt, sem hinn heiðrabl þíngmaður Borgfirðinga se helzti
oddviti þessa flokks, því hvar sem hefir kornið fram í nefndinni eða
umræðunum agrelníngeuppastringa eða minni hluti, þá hefir hann

æfinlega verið þar með ; það er eins og hann hafi haft aflögum sína
ögninu eða til hnggnunar handa hverjum minna hluta, sem væri, til
þess ao þóknast þeim öllum d.ilítið ; - þessum flokknum þykir Í-

sjarvert, og er hræddur nm, að lagður muni verða á almennur skatt-
ur eptir þessu nýja jarðamatl ; en eg vil spyrja, hvaðan hafa þeir
það ? Hvar er það rabgjört, að alla skatta skuli ákYe'ð.a og leggja
á landsmenn eptir hinu nýja jarbamatl ? ef ræða skal nm almenna
landskatta, sem her á ekkl vlð og alls eigi liggnr fyrir, þá væri nær,
að koma á hinum SYO kölluðu óbeinlínis sköttum, sem þingmaður
Ísflrbínga talaði um og taldi hina vinsælustu, og þá skatta getur

nefndin, sem sett verður um skattalögin, tekið til greina; en þeir
skattar eru ekki miðaðir víð tekjur af fasteigninni, ne dýrleika þeirra.
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þao er næsta aheyrilegt, þegar menu segja: »varlð ykkur á ao gjiil',L
jarðamatíð að lögum, því að skattur verður lagour á landið eptir
þessu [arðamatl"; en þetta er rístæðulaus Iyrlrburður, hafður af SUIU-

um í vandræðum, til þess að gjöra jarðamatið évinsælt; en þeir, sem
veifa þessu, hafa ekkert fyrir ser annað en þnð, að eu.bættismanua-
J\e~ndill lS.t6 stakk upp á þVÍ, að % af skattinum yrði lagour á
fasteignir eptir hundraðatali ; en þetta er ekki nema upp.isningn ; og
þó að skattar yrbi meðfrum lagöír :í fasteign, þ;i mundi það vart
verða ao meiri tiIWIIl en þetta, og varl» það. Eg er búinn að taka
fram, ao eg heft ekki enn þá heyrt her í dag neina ástæðu, er í
raun og veru geti afsaknð þao, auk heldur réttlætt, ao ónýta mí
jarðamatið eða fresta því ; að því er eg þekki til þess, og fæstir
hafa haft jarnmikið færi ,í ao kynna ser þac eins n.ikvæmlega og
eg, fr.í fyrstu upptökurn þess og fram ;i þcnna dag, þ.i er þaö, eins
og það er mí, ao vísu ekki alveg gullalau st, heldur en önnur manna-
verk, en þao er í aIla stubl og mun reyna-t bníkanlegt .og viöun-
andi, og bætir stórum úr þeim hraparlega ójiifuuoi, sem orðinn
er <Í gamla dýrleikanuni, sem þar til el' hvcrgl heímílaöur með lög-
um, eba byggður á liiglegu og reglulegu mati, heldur er dýrIeikinn
af sumum jiirculII stunduni talinn, og tíund þar af tekin eptir jarða-
b.ik Árna .Magml'ioonar, stundum eptir venju, stuudurn eptir jarða-
bókinni fní 1760, og stundum eptir gamalli venju í þeim og þeim
hrepp; og það er kunnugt, að Grímur Jénsson amtmaður gjörði ser
mikið far um, að breyta venjunni, og Líta fylgja jaröabókluui frA
1760. þarna er mi komið hið (orna jarðamat. sem menn segja
se svo margfalt betra en hið nýja, svo fornt og ágætt, að við því
megi með eingu IIIÓti hagga. Eg felli mig betur við uppástringur
meira hlutans heldur en lllinna hlutaus nefudarlnuar um tíundar-
gjaldiö ; um þrídeilinn skal eg dálítlð tala :;í!\U; en eg get ekki
seð, til hvers' menn vilj» hafa jaro<lmatið, til þcs- ao hafa þao fyrir
undirstöðu fyrir sköttum, er "unni að yerca ákveðnlr, en sem ekki
er víst, a\) verði lagöir á það, en þó ekki til lagfærfngar á jarða-
dýrlelkanum, sem er lög.íkveöinn gjaldstofn tíundarinnar, og á öll-
UtU þeim ójöfnum og r.inglretl, setn þessi gjaldstofn með hinum forna
dýrleika hefir í för með sér ; það er elnglnn bagi að því, að jarða-
matlð se lniiö og löggilt, ríður en farið verður ao endurskoða og um-
bæta skattalögin, því þ6 eigi verði lagðir skattar áfasteignirnar, sem
vonandi er að ekki verði ao neinu r.íðl, þ,i er það nauðsynlegt,
ao hafa þá jarðamatið albúið og löggilt, eins og annan aðalgjald-
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stofn í landinu, sem miða megi við skattadlögurnar á hvað, sem
þær verða lag'bar; þa~ er nauðsynlegt, að hara þ<l'b til hliOsjónar; og
hinir merkustu og vitrustu menn þessa lands, eins og stjórnin sj ,í If,
hafa fyr og síðar verið ;Í þVÍ, að skattaiiigin YerCi ekki löguo eb
endurbætt, ryr en nýtt jarcamat væri búið, og er þall þannig [afn-
nauðsynlegt, brrH fyrir stjórnina og þjóðina; því vero eg að vera ,i
þVÍ, all tíundin verði framvegis tekin og goldin eptir nýja jarða-
matinn, ef það verður lögleit.t, en ekki rir því eptir hinum forna

dýrleika, og eg se ekki, til hvers þetta nýja jarðamat ætti all vera,
ef þingið ekki þorir all stíngn upp lÍ, all fasteignartíundin se tekin
eptir þYÍ. Um þrídei\inn verð eg all j ii ta, all eg hefi ;le ur verið Í
vandræðum; en eptir a'b eg hefi aðgætt lrvoratvegg]a deila na, þá verð
eg að segja það, ao þrídeilirinn er sanngjarnastur, þyf hann fram-
leiðir hinn sama jöfuuð í hundr.rðatölunnl milli ruutanna; sem aöur
var; en eigi munu verða færð óræk rök ao því, ao hann hafi í raun
og "eru raskazt, þó eg verði jafnframt ao játa hitt, all í forminu 8e
einn deilir rettastur; en af því þessum ójiifnullI milli auitanna, sem
eindeilirinn virtist all hafa Í f(jr með ~er, varð eg með þrídeilinum
1857 og fylgdi honum þá fralll her lÍ þíngi; en eg verð ao játa, all
þessar ójMnur eru í sj-ilfu ser ekki verulegar, ul lru-sízt þegar rari'O
er að hehnfara deilana hvern UIlI sig á dýrleika hverrar ein-t.rkrar
jarðar, og of óverulegur til þess, ao gjörandi se kappsnull lít úr þrí-
deilinum, er gæti fellt malið, úr því stjórnin hefir nú i1(hyllzt ein-
deilinn, og flestar bænarskrrirnar UIlI m állð ao þessu sinni rylgja
honum fast fram. Eg get þYÍ ekki skilið í minn .sta hluta allra minni
hlutanna, hinum heiðraða þíngmanni Borgfirðínga, sem vlll þrídeil-
inn, en þó eigi, all tíundin ~e tekin eptir þessu nýja jaraðamatí ; til
hvers er þá þrídeilirinn ?

Þíngill 1857 bar upp í .ilitsskjnll sínu til IWlllíngs hina sömu
upp.istúngu, sem stjórnin hefir nú tekill inn í 2. gr. frumvarpsins um
preststíundina, og gekk það þá ekki orðalanet af. að hafa hana fram,
hvorki í nefndlnnl, ne á þínginu. Mer var aldrei um hana, en gat
þó eigi fundið réttlatarl undirstöðu; varð eg því ab vera ;í mali með-
nefndarmanna minna um það, all af tvennu illu bæri all taka hill
skárra. Af ástæt nm stjórnarinnar nui sjá, ao hún hefur skobað
málill álíka. Menn mega eigi ætíð hafna þvf, sem ekki er í alla
stalli abgeingllegt, þegar hið betra eigi getur feingizt, þegar þá eigi
er um míkíb a'b tala, og ekki nema um stundar sakir, og eingum er
verulegur órettur gjiir; því eins og konúngnr getur sagt: Eg vil ekki
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löggilda [arðabökina með því skllyrði, að nein fasteignartíund se eptir
henni goldin", eins getur hann líka sagt: "Eg vil ekki láta linunina
í tíundinni eptir hinni nýju jarðabrik koma þeim og þeim mönnum
til góða, fyr en að ákveðnum tíma llðnum". .þao hefir verið stúngið
upp lí því breytínguratkvæði, að taka ulþíngistollinn eptir hinu nýja
hundraðatali, og þ.i upp.istúngu vil eg stybja ; því hún á að stybj-
ast við margar og verulegar röksemdir, eins og einnig virðist að hafa
vakað fyrir stjórninni; því fyrst er það, að ef tíund yrði tekin eptir
hinu nýja jarðarnati, og tíundin hvílir á lelguliöunum, þ;í er eg

hræddur um, að ekki muni mælast vel fyrir jarbamatinu, þegar menn
sjá, að [arðeigendurnir her á þínginu hafa viljað Líta taka tíundina,
sem þeir ekki gjalda, eptir nýja jarbamatlnu, en ekki alþíngistollinn,
sem þeir eiga sjálfir að borga. En ef eptir hinni nýju jarðabók á að
fara í nokkru að því, er snertir þær álögur, sem nú hvíla á fasteign-
unum að WgUI1I, þ.i ætti eind að taka eptir henni þær álögurnar, sem
hvíla á landsdrottnum (alþtnglskostnaðargjaldlö), eins og hinar, sem á
leigulíðunum hvíla (fasteignartíundina) ; en stórmikið er ;íunnio með
því, að taka alþíngistollinn eptir hinu nýja hundraðatalí, því það er
mjög einfalt og óhaggandi, ao taka hann eptir því, og þó alþíngis-
tol\urinn se nú byggður á næsta sanngjörnum grundvelli, þar sem eru
[arðagjöldin, þ;i er ekki með ljósum lýst að því, hve jafnt komi niður
á hvern einn, þegar til heimtunnar kemur og greiðslunnar, því margfalt
erfiðari og umsvlfameira er ab lítreilma og krefja alþínglskostnaðar-
gjaldio eptir jarbaafgjöldunum, heldur en eptir nýja jarðamatinu. Eg
veit, að menn munu koma með þá mótbáru, að það verði næsta erfitt

að byggja þessa greiðslu á jarðamatlnu sakir bændakirkjujarðanna,
þar sem presternatan af þeim se undanþegin gjaldinu; en ef menn
híngað til hafa getað Jeinglð ao vita, hvað prestsrnatan er mikil, þá
munu menn líka geta feingið að "ita það her eptir, og viti menn
bæði prestsmötuna og aígjaldlð af bændaklrkjujörðinnl, -- en sé það
eigi fastákveðið með byggmgarbrðfl, þá má. meta það eins og af
hverri annari jörð, þar sem eigandinn býr sjalfur, - þ;í geta menn
einnig fljótt seo og ákveðið, í hvaða hlutfalli bæði allt afgjaldíð og
svo einnig ákveðinn hluti þess, eins og prestsrnatan er, se via jarð-
ardýrleikann, og m.i þá undan taka jafnmikinn hluta dýrleikans frá
alþíngistollsgjaldinu, eins og prestsmötunní svarar. þetta þarf því í
rauninni eingum erflðlelk að valda eða vandræðum, en það yrðl marg-
falt svífarninna, og á miklu fastari undírstöbu byggt, að taka a1-
þínglstolllnn eptir nýja hundraðatalínu, en það hefir YQri~ híngað til.
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Eg hefi neyðzt til þess, að yfirfara hinar svonefndu alþingistolls-
skýrslur um allt land, og það yfir ýms ár, og eg segi yður það satt,
það eru ljótu blöðin. þao er að "í6U ekki nema aukaastæða, en Mn
er veruleg, að ef alþfnglskestnaðurinn væri lagður á dýrleika jarð-
anna, þá ætti alþíngi,eins og allir aðrir, kost Ii að sjá, hve miklu
eða hverri upphað væri jafnað niður árlega, og hve mikið kæmi inn
til lúkníngar alþínglskostnaðlnum, því ekkert hefir að undanförnu
verið auglýst þar nm og ekki feingizt, 8,'0 allir hafa verið og verða,
á meðan þet.ta fyrirkomulag helzt, í övíssu um, hvort ekki se of
mikils krafizt í þessu efni.

Sumir hafa verlð að færa rök fyrir þvi, að 6jöfnur Ieíði af því
og ósanngirni, ef fasteignartíundirnar væri framvegis telmar eptir
hinni nýju jarbabök ; en það kemur víst til af því, að eg er ekki
jarðeigandi, að eg skildi ekki dæmi hins 5. konungkjörna þíngmanns.
Eg get ei skilið, að í því dæmi, sem hann færði til, liggi neinn ó-
jöfnuour eða dsaunglmí ; hann tók til 60 hndr. jörð og 10 hndr. jörð
eptir gamla matinu og settl, ao þær væri nú eptir nýja matinu orðn-
ar jafnar, 20 hndr. hvor, og svo sagði hann, að sri tíund, sem nú

jykist á þeirri [örðinnl, sem hækkar, henni væri í rann rðttr! lett af
þeirri [örðinní, sem hefði lækkað; en eg se ekki, að þetta se svo,
eða að þao verði þýngt tíundargjaldið á einni [örðínnl, til þess að
letta þVÍ af annari; heldur er því svo varið, að sri jörð, sem hefir
batnað, hefir og auklzt að verði og lelguuialn, og þess vegna einnig
hækkað að hundraðatali, en hin jörðin hefir rýrnað og geingið af
ser, eða orbið fyrir áföllum, og hefir þess vegna verið sett niður að
dýrleika; mer sýnist nú þetta vera hæði eðlilegt og sanngjarnt; því
eg set, að eg se jarðeigandi og jörð minni bætist varp um mörg
hundruð dala vlrcí arlega, og þa vil eg spyrja: Get eg ætlazt til þess,
ao eg sleppi frí fyrir að gjalda af þessu III arði, af þv! eg hefi ekki
goldið af honum áour, á meðan hann ekki "ar til? Og svo að eg
hverfi aptur til hins gagnstæða, er nokkur sanngirni fyrir því eða
réttlætl, að jarðeigandi allt af gjaldi tíund af þeirri jörb, sem allt af
hefir verið að rýrna öld eptir öld, og má ske hefir lagzt í eyði? Eins
og það væri óheyrilegt, að taka tíund og önnur skyldugjöld af fölln-
um fenaði, þó maður hafi átt hann 8\-0 og svo mikinn, eins er það
ósanngjarnt, að sama tíundargjald hvíli á jörð einni, hversu sem hún
hefir gelnglð af ser eða spillzt, þó að hún hafi t. d. einhvern tíma
í fornöld verið rett metin 60 hndr. jörð, ef hún nú byggist ekki bet-
.ur, en hvert óvali~ 5 hndr, kot, eins og mörg dæmi eru til; það er
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til. ao eg ætla, alþíngísdémur, sem ákveður, a'6 cy~,ija\''6jr skuli alls
eigi tínnda, og hvaðn rettlæti~:Hwoa væri þ;í fyrir hinu, a'O tíunda
um aldur og æfi fullri tíund þann hluta af jiirounni, nní ske 9/10

hluta hennar, sem fyrir l.mngu eru komnir aheg Í auðn og kalda-
kol, t. d. þar sem eldhraun hafa gj1ireytt uin! og eingjurn, 00a sand-
ur hefir eyðilagt iueira og minna af landinu, eba ,:jl)r brotið það?
Hvaba rettlæti væri fyrir þessu, eill\íngi~ ef jörMn hýmdl Í einhverri
lwtlíngshyggíngu og yrci ekki kölluð eyc,ijörð í fylbta skilningi. Eg
get þVÍ ekki fundið ástæður hins h.ittvírta fí. komíngkjörna þíng-
manns sannfærandi; þvert Í móti, nauð-yn hins nýja jarðamats er
hvað mest þar Í fólgin, eins og fari'/': hefir nri'ð fram Í ótal bænar-
skr.ím til alþíng!s, að þar m eð af liHti (íjöfnu'ði þeim, sem <Í ;;er d:l0
í heimtu í fa"tcignartíllndinni eptir gamla dýrleik.mum, og er þar
í fólgi'ð þa!'! r.ínglæt], sem eg get ekki álitio .íbyrgcarlnust fyrir þíng-
menn ao ina-In bót. En því sföur get eg sea neina líBtæcu til, at vilja
fella allt hið nýja [arðumut, þó litlar Ójiil'llllf kunni á því að Hra;
skattur s:í, sem þeir ern hræddir við ao á verði Ingbur eptir því,
er ekki kominn enn, og er að svo komnu lIl;ili ekki nema hugar-
hurbur ; en ef tíundin væri l.itin haldust eptir gamla dýrleikauum,
og það eins og sumir lf'ggja til, um aldur og æfi, óraskanlega, þ;i
væri og bersýnilegu r.inglætl þnr með getio lagagildi um aldur og
æfi. Og samt hafa nokkrir sagt þao her í dag, il'O dugi lltirf, eingi
nauðsyn va-ri :í nýju jaro<1mati era nýrri löggiltri jarðabók her .i
landi. Fll mnnu þau Hind í heimi albygg() fyrir mörgum öldum, eins
og Ísland er, ao jarðeignir ';8 undirorpnar eins stórko,.:t1egulll breyt-
ingum og riíöllum, sem ber ;í landi ar völdum hiiluð.skepnanna. Í
flestum <ierum löndum hafa menn jil\'(,ir matuar ac fornu, her hafa
menn ekkert reglulegt jarð.uuat, fyr en mí; menn hara her fornan
dýrleika lí jiiroum, í einu heraoinu byggt.lII á þessu [aröarcglstrinu,
í ööru henl(\inu á hinu, í h iuu 3. ;i einhverri venju, en fornt eða
ýngru jarðamat hafa menn hðr ekki. En þó lllenn hafi fornt jarða-
mat í flestum löudum iilirum, þar sem jarc,irnar ern undirorpnar 5\'0

litlum breytíngum af viildum n.ittúru nnur , þ.í hafa menn víðast
íundið óumflýjanlegt, að gjlira nýtt jarðamat. En her, þar :3CII\ ekk-
ert eldra jarbamat er til hðr, ætti þetta jilfoilmat, sem í alla Htari er
viðunandi, a'O veru ónauðsyulegt? Eg vil biðja menn að gæta þess
vel, hvort slík röksemdaleiðsla se alveg óyggjandi.

Páll Melsteð: Eg verð að tala her nokkur orð, en ekki ætla
eg a'6 tala leingi. Svo stöð á, a'O eg hafði bænarskrá frá kjörda-mí

944



mínu, og fór hún fram á það, a~ fresta löggildíngu jarðamatsins.
Eg er nú reyndar einn af þeim mönnum, sem er Htrð kunnugur máli
þessu, og herði því helzt átt a'b fylgja heilræðum þess helðraða þíng-
manns, er nú settlst niður, ekki að tala neitt i en úr því eg nú er
staðinn upp, ætla eg ao geta þess, að þegar cg lít á frumvarpið til
nýrrar jarðabékar, þá sýnist mer fleiri vegir vera fyrir hendi, og þeir
ern þessir. Einn er sá, a'b taka jar'ðallJati'b óbreytt, eins og það nú
er; annar sá, að taka það með nokkrum breytingum, hinn þriðji, a'ð
kasta því að öllu; allt þetta hefir líka kornið her til uniræðu. En
ekki get eg fallizt lÍ það, ab jarðamat þetta se lögleitt óbreytt; þVÍ

meir, sem eg skoða þuð, og því betur, sem eg kynnist því, því fleiri
verða fyrir mer gallarnir á því; en þær breytíngar, sem nú eru her
fram komnar ii þíngi, og gjörbar kynni' verða her að þessu sinni á
þvi, þær er eg hræddur um, a'ð ekki muni geta bætt úr öllum þess-
um göllum; ekki vil eg heldur kasta því með öllu , því það finnst mer
ófært; mer þykir þa'O þó vera komið nokkuð áleibis til hins betra,
og að það, sem búið er, hafi' nokkuð bætt hina fornu bresti, og að
byggja megi á þessu [arbamati grundvöll til annar" betra; en hitt
held eg, og sannfærist daglega I1In meir og meir, a'b þa'ð se ekki kom-
inn tími til, ao löggilda þa'O nú fyrir fullt og allt. Eg vil því slá
því lÍ frest, og auk þess, sem eg hefi sagt, einnig af þeirri ástæðu,
að mí fyrst fer jarðamatíð ao verba almenníngi kunnugt, nú fyrilt
síðan hlð konúnglega frumvarp birtist mönnum; og þó vitrir menn
se her ,i þíngi, þ.í ern líka vitrir menn heima í hérubum , sem nú

fara aú kynna ser það, og nú geta komið meb upplýsíngar til bóta
jarðamatinu. Eg vil þvi ekki, að menn hruðl ser að því, að lög-
gilda jarðumutlð i því þegar það er komið á, þá vil eg, að þa'O skuli
leingi standa; en ef það væri löggilt, eins og Þa'O er nú, þá mundi
menn verða mjög óánæg'bir með það, því ao gallar eru miklir á því,
og eg veit með vissu, að víða eru menn óánægoir með það, það
verður ekki varlð ; eg vil því taka þa'ð skýrt fram, að eg askll mer
breytínguratkvæcí í þá átt, að löggildíngu jarðarnarsbókarinnar se
fyrst uni sinn frestað.

Arnl] ðtur Ólafsson: Eg tek þa'b að mer, sem hinn háttvirti
þíngrnaður Vestur-Skaptfellínga sagöl um þann minnsta allra post-
ulanna í jarbamatsnefndlnnl, af því cg er á tveimur stöðum Í minni
hluta nefndarinnar; hann heIt nú langa hegningarræðu yfir þeim,
sem hefbí fundið a'ð Reykjavílmrnefndinni; en það á ekki við mig;
eg væri ekki heldur fær að bera þao SYO lítill sem eg er. Hann
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sagði, að eg hefði sagt, að ei væri löggild jarðnbék til; eg stend
við það, og bæti þ\'í víð, að eg hefi sagt, a~ jarðubdkln fni 1760
:;0 regla; sem Iaríð se eptir, en ekki :HÍ regla, sem ekkl sé Ir.ivíkjandl,

og er það mikill munur. þetta getur hinn h.ittvirtl þingmaður bezt
sjalfur :;eo, ef hann ber sanian hina fornu hundraðatölu í jarðamatlnu
,io jarðabók Skrila. Hann talaði líka um hio forna jarðamat sem

grundvöll fyrir tíundinni; en jarðamatíð er þannig ,í kornlð, að
jarðirnar voru taldar fram til tíundar eptir tínndarstatiitunnl, eius
og lausafé lí sinn luitt ; þannig varð hundraðatalan 8111,ítt og smátt
halffost, án þess nokkur löggild jarðabók hafi orðið til, eður so enn
til. l'ar :>CIlIhlrin luittvlrti þíngmaður sagbl , að kirkjueignir heföl

ha kkuö meir en bænda eignir mí í hinu nýja jarðurnati, þá er það
satt, og þao vil eg heldur eigi Iortaka, að í landshagsskýrslunum

kunnl eigi a'Ofinnast talvillur, eins og hlnn háttvirti þingmaður hefir
sagzt hafa fundlð, en þær eru og ó;Íreioanll1gar, af því a~ margar
kirkju- eða staðajarðir voru áour meb eingri hundrubatölu; og þegar nú
koma yfir 4,400 fnndinna hundraða. er allt lendir ,í kirkjujörðum, þ,i
el' ekki a~ undra, þó hundraðatal þeirra stígi, og þao þótt þær væri
sanngjarnt metnar, og hljóta þær samt ao stíga hingturn meira, en
aðrir jarðaflokkar. þegar þetta huudraðatal allt kemur í staðinn fyrir
þab, sem aður var ekki neitt. Hann talaði einnig míklð nm það,
II\'er:5 vegna menn víldl löggilda jarð.unatlð vegna komandi skatta,

setu hann segir ekki :le á leiðlnnl. Eg hefi nú reyndar heldur eigi
::ieo nýja skatta lÍ leiðinni, og það veit eg, a~ það eru þó meiri lík-
indi fyrir þvf, að skattar verbl lageir ;Í [arolrnar, en að þeir skattar,
:leITI á [örðunum liggja, verci Iærðir niður. Hinn h.ittvirti þíngmaður
~ótti:;t ekki skilja dæmi hills 5. komingkjörnu þíngmanns, og þykir
ruðr það mikill, því eg skildi það þegar, og hefi sklllð það laungu
aður, og hefir þao víst verlð af heppni, en ekki af því, a'ð eg ::ie

fljótari að skilja en hann. Eg tók það fram í dag, a'D öll gjöld á
jörðunum, lundskuldir og leígur, tíundir og hver helzt önnur gjöld

eigi að takast sunian og öll þessi gjöld til samans tekin eigi að vera
jöfn á jaíngtiðuur [örðum. Nú set eg, a'D 2 jarðir se jafnar ao gæð-
um, en ójafnar a~ hundraðatali, en gjöldin eiga til samans ao vera
jöfn af þeim baðum ; aigjaldlð allt fer mí í tvo staðl : til hills opin-
bera og til eigandans; á þeirri jörðinnl, sem hundraðatalan er meiri,
verður stærri hluturinn, sem hið opinbera fær, en eigandi fær Illinni
hlutann; en lÍ þeirri jöröíunl, sem hundraðntalan er lægri, fær eig-

andi stærri hluta afgjaldslns, en hið opiubera hinn miuni. þíngm<lo-
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urinn úr Vestur-Skaptafellssýslu veit það eins vel og eg, a'b af 60
"hndr. jörð eru goldnar 72 álnir Í tíund, en af 10 hndr. jörð 12,Hn-

ir; þegar afgjald þessara jarða til saurans er jafnt, verður hluti hins
opinbera a'b Hra SO alnum stærri á annari [örðínní en vi hinni;

aptur á mót verður hluti eigandans 50 áin. minni tl 60 hndr, jörð-
inni; það er 10 rd. minna. þetta rýrir jörOina um 250 rd.; enda
vita menn, ab það er ekki lítill ókostur ti einni jör'b, að hún se
skuldaþúng, einkum skuli það rýra hana um 250 rd; en þegar nú
[örðin er seld, er auðvitað, að kaupandi, nema hann se því helmsk-
ari, gefur 250 rd. minna fyrir þvílfka jörð, en hann hefði annars
gefið ; og því er mi, eins og menn segja, briið að gjöra hlun gamla
ójöfnu'b gócan. þetta nýja jarðamat er sanngjarnt fyrir alla nýja
skatta, og eins þegar jörbln geingur til næstu erfíngja; en þegar
jörðin er búin a'b gánga marga mannsaldra að kaupum og sölum,
þa-verður aptur ésaungjarnt, að breyta því, eins og mí er með jarða-
matið forna og fasteignartíundina. Eg "ii ei fara leingra út í þetta
mál; en ac eins vil eg geta þess, að fleiri agnúar munu finnast ,i
nýja jarðamatinu, en sem snerta tíundina; því þa'b verður að breyta
öllum byggíngarskllm.ilnm jarðanna; því þó eg ekki hafi se'b mörg
byggíngarbrM, þá hefi eg þó se'b nokkur, og Í þeim hefir staðið, a'b
landseti skuli halda uppi öllum lögskilum og gjalda landskuld og
leigur. Ef [örð nú hækkar a'b Iiundraðatall, þ,í færist tíundin upp,
og eptir því ætti Ieigullbí a'O borga minna afgjald; ætti hann þVÍ
að eiga abg.íng til landeiganda, eins og nú er með alþínglstollinn,
sem er heimtaour af abúanda, a'O þá vísa lögin honum til eiganda

til endurgjalds. En þegar mí jör'b færijt niður, og tíund verbur
minni, þá biður eigandi landseta sinn um meira eptirgjald eptir jörð-
ina, og það getur hann þó eigi Ielnglð eptir byggíngarbréfinu, svo að her
kemur öjöfnuður fram á báða bóga. Menn hafa sagt, að vandræði
verði með prestana; það er satt, en þa'O verða líka vandræði með
sýslumennlna, því þeir fá einn 1/6 af kóngstíundinni í umboðslaun,
og sumstaðar hafa þeir tíundina alla í tekjur sínar; og vil eg þ,. í
taka mér breytrnguratkvæbl um sýslumennina, því eg vona þó, ao
sýslumennirnir megi vera með, og eg get ei seo neitt sanngjarnara,
en ac þeim öfl bætt það úr rfklssjöbnum, sem þeir missa í. þ,\'b
dugar ekki, þó þíngmaðurinn hristi höfuðíð , ekkert er samt eins
tlltækílegt, eins og rfklssjéðurinn. Danir ,hafa bætt úr rtklssjóðnum
hartkornsgjaldi'O hjá ser, þegar það "ar af tekið, og Iíld stendur her
á með tínndarfrelsl eða afgjaldsfrelsi. Eg er samdóm~'l~~Íng1Uannin;"
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um um nlþíngistolllnn, og það er sú eina álaga, sem eg vil a'ð þfnglð
samþykki að se greidd eptir nýja jarðamatinu. Um prestmötuna vil
eg að eins segja, að eg álít hægt að draga hana frá, eins og jarða-
matsnefndin Í Reykjavík hefir bætt henni við; en annað mál er með
ítök og reka, þar sem þeir eru matnir með jörðunum en ekki ser-
staklega, og verða einkum vandræði, þar sem jarðir, svo sem margar
klrkjujarðir, eiga rakaltök fyrir annara landi, sem er bændaeign.

H. K1'. Friðril,sson: Eg ætla ekki að vera langorður, eg þarf
þess ei heldur með. Mer skildist á þíngmanni Árnesínga, að hann
væri fúsastur á, að gefa atkvæði sitt fyrir því, að þetta jarðamat
yrði ekki lögleitt, ef hann ætti það víst, að stjérnin færi ekki a'ð

hugsa upp ;i nýtt jarðamat ; en eg held, að hann þurfi ekki a'ó vera
hræddur við þa'ó; því þ6tt henni dytti þa'ð í hug, þá mundi það
verða borið undir þingið að minnsta kosti, áður en það yrði löggilt.
Þíngmaður Borgfírðínga sagðl í dag, að það væri hið sama, að leggja
skatt ,i jarðsafgjöldin og a'ó hamla jarðabdrnm, af því að skatturinn
hækkaði, þegar jarðabætur væri gjörðar; en eg segi, að sama verði
upp á, þótt skattur se lagour .í [arðlrnar sjálfar; og þar sem hann
hefir skrifað undir það, að 4. grein verði löggilt, þá hefir hann með
því játað því, að skattur yrði lagður ,i jarbabæturnar; en slíkur skatt-
ur verður að hamla eins jarðabritum, og þótt hann se lagour á [arð-
araígjöldln. En það þarf eigi 4. grein tiI, því að hafi einhver t. a.
m. keypt jör'ð fyrir 4 .írum, og í þessi 4 .ir gjiirt jarbabætur, og
hún því er metin hærra en annars, þ,í er skattur Ingbur á það fe,
sem lagt val' í jarðlrnar með jarðabritunum. þar sem forseti benti
ræðu sinni að mer, þá voru ástæður hans á móti því, er eg áður
hefi talað í þessu nuill, a'ó' eins drembileg orð um það, að eg þekkti
ekki jarðamatlð; þessu vil eg ekki anza, því að reyndar get eg gefið
honum aptur drembileg orð, en eg vil samt ekki hafa mig til þess;
en þar sem honum þótti það undarlegt, að eg, sem gæti Iesið svo
nl prófarkir, skyldi ekki geta lesið 4. greinina, þá vil eg segja hon-
um það, a'ð eg get sannarlega lesið hana, og skal eg nú sýna hon-
um þab: "tJegar 20 ,ír ern liðin frá því, aa hin nýja [arbabék ö'ðl-
ast lagagildi, skal þ110 tekið til yfirvegunar, hvort ástæða se til, ao
leggja hana undir almenna endurskoðun", Ef ástæða er tíl þess, a'ð
breyta þessu jarðamati að 20 árum Honum, er þa'b þ:i ekki sjálf-
sagt að það se gjört? Eg held að það iie auðskllið ; annaðhvort er,
ab gefinn er kostur á a'b breyta því, eaa greinin er þý'ðíngarlaus;
(Arnljótur Ólafsson: Stjórnin), hvort heldur stjórnin eða þínglð ,i
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a~ endurskoða hana. þá m.i samt breyta henni þá, úr því kostur er
gefinn á því. Ef jarðamatið er að eins til skemmtunar, þá er ekki
til neins að löggilda það; en jarðamatið er til þess, a~ eptir því
verði skattar lagðír á, og þ,Ht það ekki se nema % partur af skatt-
inum, þá er það samt skattur; en eg hefi aldrei sagt, a~ alla skatta
ætti a~ leggja á landsmenn eptir því; a~ öðru leyti voru ástæður
hans fyrir breytíngunní lí tíundinni þannig, að hann hefbí ekki lítt
að koma með þær sem lögfréður maður ; þær voru svo lausar, og
mer sýnist, a~ það helOi særnt honum betur sem lögfræbíngi , a~
hann heldur hefði reynt, a'O halda uppi réttl eigandanna, heldur en
a~ rýra hann eða ónýta.

Jón Péturssorc : Þíngma~ur Vestur-SkaptfelIínga sagði, a'O eg
vildi ekki, að nýja jarðamatið skyldi gilda um tíundina, af því eg
væri jarðeigandi ; eg á eina jörð, sem bændakirkja er á, og er hún
eptir gamla matinu metin 57 hndr.; hún a nokkur ítök, bæbí reka og

sk6garítök og part í heimalandinu, og auk þess er önnur jiir'O lögð
til eignarinnar, sem kirkjan á ekkert í. þa'O er nú alveg ómögulegt

a'Ovita, hvað mikinn part að kirkjan ,í af þessum 98 hndr., og hvað
mörg hundruð bændaeignin eigi a'O vera; rnabur getur því ekki se'O,
hvað stór tíundin af bændahlutanum verður, af öðru verður tíundin
ekki tekin, þYÍ kirkjunnar hluti á þó að vera tíundarfrÍ ; ölIu er
sleingt saman, svo ómögulegt er a~ segja eptir nýja jarðamatínu, hvað
kirkjan eigi og hvað hún ekki eigi. Meðan því a'O tíundartakend-
urnir ekki geta sagt, hvað stór tíund ser beri af ,íminnztri jörðu,

og það geta þeir eigi, ef hún á að greiðast eptir nýja [arðamatinu,
geta þeir eingri tíund náð af henni, svo það væri einginn skaði fyrir
mig, þó nýja jarbamatið væri lrítlð ná til tíundarinnar. þa'O er hægt
að segja, a'O það se rángt a'O borga tíund af jörðum, eins og hún nú
se goldin, en það er verra, að sanna það ; þegar jörð, eg set 60 hndr,
jörð, er seld, þá gefur kaupandi því minna fyrir hana, sem meira
af afgjaldinu geingur til hins opinbera. Ef nú þessi jör'O yrðí sett
niður í 20 hndr., þá feingi sá, sem lÍ hana, víð það 200 rd. upp-
gjiif af þeim höfuðetdl, er jörðin forrentabí fyrir hið opinbera, því

hún kæmi nú ekki til a'O forrenta meira, en % af þVÍ, sem
hún á'Our Iorrentaðl, En hvernig getur nú eigandinn, sein einmitt
gaf þeim mun minna fyrir jör'Oina, sem það fe var meira, er það
opinbera átti á vöxtum í henni, með nokkrum retti eður sanngirni
heimtað uppgjafar á þessu fe, þó jörðin 5e nú ekki orðin góo'? þao
er rett, að jafnar jarðir að gæðum ætti a~ metast jafnt; ef nú værí
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byrjað a'6 meta, og elngar álögur hvíldi lÍ þeim, en menn mega ci
meta jarðir jafnar mí, nema það vinnist svo til, að tíund og gæðí
jarðanna se jafnt lÍ bátum. þa'6 er enn eitt, sem ekki hefir
verið talað um enn, sums e, a'6 stólsgózin voru seld með tíundarfrelsi.
en það var til teki'ð um leið, hvað mörg hundruð hver þessara jarða
væri. NIÍ vil eg spyrja, hefir þvílík jörð, sem hundraðatalið hefir
verið hækkað á, eg tek til frá 50 hndr. upp í 60 hndr., einnig tíund-

arfrelsi fyrir þau 10 hndr., sem hundraðatalan var hækkuð um? "'
þetta geta menn Iiti'6 ýmislega, og er mðr næst a'ð halda, a'ð þau StJ

ekki tíundarfrí. A'6l'ir kunna að vera á gagnstæðu mali, og geta auð-
sjáanlega lít úr þessu og rnörgum öðrum vafa, er upp kæmi, efnýja
jarðamatið næðí til tíundarinnar, rísið þrætur og múla ferli ; það er

opinbert, a'ð af jör'ðu, sem tíund svarast af, og nú er sett 50 hndr.,
en sem vi'ð ábú'ð batnar svo, að hún vereur 60 hndr., ætti, ef tíund-
inni verður breytt eptir nýja jarðamatínu, a'6 taka tíund ar þeim 10
hndr., er hún hefir batnað um, því mætti þ;í ekki taka tíund af þeim
10 hndr., sem hin jörðin hefir batnað vlð .ibúbína, þó tíundarfrelsi
væri heitið af henni, sem 5 hndr. jörðu? þíngmenn ætti a'ð vara

sig á því, a'6 spana menn upp í málaferli, er ekki geta orM'6 til
göðs, þó sumum kunni þykja þau æskileg.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg þéttlat mí sleppa vel
hjá hinum háttvirta forseta; því þegar hann ste ofan úr forseta-
stólnum, og eg sá, a'6 hann ætlaði að taka til máls í þessu mali,
bjóst eg við hann mundi stíga niður í eldíngum og reiðarþrumum,
en það varð ekki af því, svo eg er harðanægður, og get þess vegna
verið mjög fáor'ður. Hann byrjaði með því að lýsa gleði sinni yfir
þYÍ, hvað rnatíð hefbí teldzt vel. þa'6 er gleðilegt, a'ð hann er á-
nægbur með þab, hvað það tókst vel, en það vantabi sönnunína fyrir
því, þegar til kom, og ef hann sannað! nokkuð, þá sannaði hann hlð
mótsetta. Fyrst sagbl hann, að matið hefði tekizt vel í hreppunum.
og litlar klaganir hefði korníð undir yfirrnatlð ; prestar klöguðu ekki,
og allt fór fram í beztu reglu. Hann segir, að matið hafi verið öld-
úngls rett í hreppum og sýslum; en hvers vegna stdð þií ekki allt
við þessa góðu reglu, sem komin "ar? Hvers vegna stakk alþíngi þii
upp á því 1853, að fylgja annari grundvallarreglu, af því það mat,
sem þá var kornið, væri r.ingt, og vildi jafnvel kasta öllu og meta
eptir afgjöldum? Hvers vegna hefir þá Reykjavíkurnefndin raskað allri
þessari reglu í hreppum og sýslum frá rótum, svo ekki stendur steinn yfir

liteini eptir af fyrsta matinu? Á þinginu 1853 voru menn í mestu
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vandræðum og H við sj:ílfl, a~ öllu væri kastað, ef monuum hef'ði
ekki þ6tt minnkun ab þVÍ, af því máli'/) val' komið ::iVO Ungt. Menn
hættu þá ekki víð malið ; en þíngið skýrbi stjórninni fd, hvernig

komið væri, og gjörci uppástúngnr; stjórnin tók tillit til þessa rilits
alþíngls, víðurkenndi að jarðamatið væri skakkt, og áleit nauðsynlegt,
ao Ielðrétta það eptir afgjöldum; þá ser nú hver maður, að her átti

ao skeyta saman tvær gagnstæðar grundvallarreglur, og í rauninni
fara a~ búa til annað nýtt jarðamat. Reykjavíkurnefndin breytti Illi
frá rótum öllu matinn með tilliti til afgjaldanna, Iærbí allar sýslur
upp og nlbur, sumar um meira en hehníng, svo eingin sýsla ~tó(\st

þerrna hreinsunareld nema Húnavatnssýsla ein, sú sýslan, sem átti
ao hara "erill verst metin eptir áliti alþíngismanna 1M3. Ef matið
hefðí verlð eins lígætt, og þíngmaburlnn úr Vestnr-Skaptafellssýslu
sagbl, því fór þá Reykjavíkurnefndin ao breyta þVÍ heima í stofn
sinni, ef ekki af því, að hún hefir áliti~ það ófært? Þíngmaourinll
jMaN reyndar, a'1>það hefN verið ójafnara sýslna á milli; en hvað
gjörir Reykjavíkurnefndln nú, til þess a~ jafna ójöfnurnar'? Ihin
ferðast ekki í krfng í 8ý~lllnU\ll, til þess all gæta 1\0 ójöfnunllm, held-
ur tekur hún reíkníngsbdldnn og jafnar allt með þriggja líðaregl 11 ;

hún breytir í stofu sinni eptir þrlggjulíðarcgln því verki, sem 1,000
eiðsvarnir menn hofbn gjört ; eg veit ekki hvað gjörræði er, ef það
er ekki þetta, a~ færa eignir manna upp og niður eptir geoþMta
sínum helrna í stofu sinni. En ekki er það sfður augljóst, a~ þetta
stendur fullkomlega í ruötsögn vic það, a~ matlð hafi verið gott ;H':-
ur. Hinn sami þingmaður Iærðí þab til, og vlldi sýna með því nauð-

syn hins nýja jarðamats, a'1>ekkert eldra jarðamat væri til, má ske
ar því eg sag~i, al'l s.í dýrleikl, sem IlÚ væri á jörðunum, væri eld-

gamall eða Ir.i ll. öld; en þegar vaninn el' orðinu svona gamall, þ,i
IICld eg það se einmitt hin gildasta meðmæling með honum; hann sýnir
ljóslega, a~ hið forna jnrbamat se betra, en hið nýja [arðaruat, og el'
þessi gamli vanl er réttur, þá er rángt að breyta honum og allraverst
að breyta honum eptir slæmum grundvallarreglum. NngUla~urinn hafN
eptir mer, a'1>eg hef'ði sagt, a~ Reykjuvíkumefndin hefN lagt Húnavatns-
sýslu, sem var verst metin, til grundvallar; þab sag'ði eg reyndar ekld;
en eg sagbí, a~ það hcíbi viljað svo til, a~ Hrinavatnssýsla breyttíst
ekkert hjá Reykjavíkurnefndlnnl, og hefir það víst verlð eins tilviljun,
ab hún fekk verst orð á þíngluu 1853; en hann gleymdi nokkru, og
það var a~ sýna, að nIÍ væri jöfnuður kominn á með þessu [arðamati,

eptir umsköpun Reykjavíkurnefndarinnar ; hann hefir jafnvel sannað,
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að jöfnuðurinn se allur raskabur fni rótum, þegar hann játar, ao
jöfnuður hafi verið í hreppum og sýslum, áour en Reykjavíkurnefnd-
in byrjaði störf sín. þa\) er ekki nóg að segja það, al) jöfnu 'tmr ~e
kominn ;l; eg get líka sagt það mótsetta. Hann sagði, a~ þrídeíllr-

inn væri sanngjarnastur, en eindeilirinn íorrnlegastur, og það er eing-
inn efi :í þVÍ, a~ tilgiínglnum gat ekki orðið framgeingt, nema með
því að hafa einn deili yfir allt land; þar á móti er þao ósanngjarnt
og móthverft öllu formi, a\) búa til gjörræðislegan arntadellí, Í sta'ð
þess að segja: ef jarðamatíð þolir ekki einn deili, þá er það orðið
ónýtt, það þolir sig þá ekki sjálft. Eg sagði ekki, að jarðamatinu
hefN þurft ao breyta vegna nýrra skattaalaga, en stjórnin hefir sjálf
sagt það í ástæðunum fyrir frumvarpi til tilskipunar um nýjan
jarðadýrleika (27. maí 1848): t)Allir nefndarmenn (í Reykjavík-
urnefndinni) höfcu samt verið :í eitt sáttir um það, a~ nokkur
hluti af skattgjaldi því, sem nú er, ætti, þó skattgjaldslögunum yrði
breytt, a~ leggja lÍ jarblrnar. þar á móti kom þeim ekki öllum á-
samt um, hversu stór slÍ hluti skattgjaldsins skyldi vera, Auk þessa
kom þeim öllum saman um, ao ef þetta ætti að framkvæma, þyrfti
n§tt jarðamat á Íslandi. Rentukammerið er einnig samdóma þessu,
og var því samið lagafrumvarp, til að leggja fyrir alþingi er nú skal
halda", Af þessu má og sjá, að undírstaðan tíl nýja jarðnrnatslns
er sú, ao stjórnin vildi fá jarðamat sem stofn fyrir nýjum skatti,
er gæti orÖío til uppbótar á þeim halla, er stjórnin áleit, að Danir
liði yjÖ rýmkun verzlunarfrelsislns. Þíngll1aour EyfirOínga gat þess,
a~ eg hefði sagt, ao ef jöro væri a~ eins virt fyrir halfvírðí, þá
feingi maður ekki meira lán upp á jörðina, en hún væri virt til og

spurði hann svo: "Hva~ ætli það verði eptir gamla matinu"? En
eg vil segja honum það, að það er munur á nýja og gamla matinu.
Nýja matið er matið í peningum, en hið gamla til hundraða. þess
vegna geta menn farið og fara eptir g.ingverbl Ii jarðarhundraðínu,
þegar seld er jörð eptir forna matinu; en eptir nýja matinu er það
eðlilegt, ao maður fari eptir eíðsvarlnna manna mati til peníngaverðs,
Eg skil varla annað, en a\) embættismenn, er standa fyrir opinber-
\Jill sj 60ulJl , muni segja "io þá, sem óska láns úr sjóðum þessum,
all þeir haldi ser tíl nýja jarðamatsins, og láni þeim ekki meir, en
sem svarar vírðíngarverðí jarðanna eptir því. Eru því mótmæli mín

alveg 6höggu~ og sýnt, all nauðsyn er að hrapa ekki a~ því, a'l>
gjöra þetta jarðamat að lögum, og meðan þingmaður Vestur-Skapt-
fcllínga eigi getur komið met> betri og gildari astæður með jarða-

952



matinu, en hann tllfærbl áðan, þ;í styrkist eg miklu heldur i, að
jarðamatið se ónýtt, og að það eigi að ónýtast.

Ásgeir Einarsson: þao er einasta eitt atriði úr ræðu þing-
mannsins úr Vestur-Skaptafellssýslu, sem eg vildi svara, víbvíkjandl
upprísttingunní um það, að leggja alþíngiskostnaðlnn lÍ hundraðatalið
nú strax; hann sagðí : þao er hægt, að ota því að manni, að skattar
verði lagðir lÍ eptir þessu nýja mati; en ef mönnum ekki líkar jarða-

rnatlð, þá getur það orðið að þeirri grílu, er ekki er betri en grílan
í gær, og er þá eingu til spillt, þó það bíði, það er ekki sannað,
hvort hluta'ðeigandi sjálfseignarbændur hafa skaða eða ábata af því,
ao alþíngistollinnm se þannig jafnað niður ; en það er sannað, að
þeir, er i kaupstað búa, hafa ábata af því, og eg vil bæta því víð,
ao þó ekki muni um þenna skatt, að ef jarðamatskostnaðinum er
bætt þar ofan lí, þ,í getur þab orðíð talsvert meira, og margir skatt-
ar koma ójafnar níður eins og lausafjérskatturlnn ; en eg vil, að
þínglð ei fari þessu fram, fyr en matið kemur fyrir augu þjóoarinnar
og það er fullbúið, og vil eg þvi fresta þessu máli og bíða eptir
umkvörtunum um alþlnglstollsgjaldlð, svo a'ð þegar jarðamatið verour
löggilt, gefist ei tilefni til nýrra bænarskr.ia, fyr en lagour er aðal-
skattur á allt hundraðatalíð, ef það \"Ír'ðist hentugt. Þegar þíng-
maðurinn fór að tala um þrídellínn, þá viburkenndi hann, að hann
hefbí verbíð í vandræðum stundum með hann, en hefði þ6 álitið

hann þann sanngjarnasta; eg se ekki, hvernig hann kemst úr þeim
vandræbum ; eg held hann hefði ekki koruízt i nein vandræði, þó
hann heföl haldið eindeillnum, eins og hann gjörðl, þegar hann var
í Reykjavíkumefndlnnl og bjó hann til. Mestur er ójtifnuonrinn sagb-

. nr sýslna ;i milli, en hann jafnast ekki mel) þrideili. Vilji þingið
shí máli þessu ,í frest, verour það ao sj ,í góo ráð til þess, að bæta

galla jarðamatsins.
Jón Sigurðsson fr.i Gautlöndum: Ræður þær, sem haldnar

hafa verið með og mót þessu nuili, hara ekki breytt sannfæringu
minni, og þvi meir, sem um það hefir verið talað, því berari hafa
gallarnir orðið á jarbamatlnu; sumir hafa m,í ske gjtirt of mikið og
sumir of lítio úr þeim, sumir vilja fella allt [arðaruatíð, og sumir vilja
halda í það og vinna það til, ao sætta sig víð gallana á því, en

eingir "ilja aptur á móti fara þann meðalveg, sem eg benti á í dag
ab farandi væri, og sem þíngmabur Snæfellínga hefir abhyllzt, þann
nefnilega, ao fresta löggildingu jarðamatsins, og, reyna að lagfæra
það; og eg verð ab segja það, að eg ,ílít þao ekki dmögulegt, a~
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lagfæra það, eins 0;; eg held að nú se einmitt kominn hentugasti tím-
inn til þess, því mí hið fyrsta, eða her eptir fer jarðumatíð a~ verða
almenníngi kunnugt. Eg ætla því að halda mer a~ breyttngaratkvæðl
þíngmanns SnæfelIínga. Eg vil, n~ alþýðu gefist kostur :í a~ bera
upp umkvartanir sínar yfir göllunum lÍ jarðamatinu og f:í lagfæríngu
á þeim, ef rístæða finnst til þess ; það kann vel a~ vera, a~ sumar
þessar umkvartanlr verði rístæðnlausar, eins og sagt hefir verið, og þ:í
er auðvltað, að þær verba ekki telmar t.iI greina; en þa~ skulu
menn ekki ætla, að allar slíkar umkvartanír verði ;ístæ~ulausar.
Sumir hafa nú gjiirt rá~ fyrir, að unikvartanir og atflnntngar við
jarðarnatíð verðí sendar til hvers þíngs ; en það finnst mer mí ekki
svo ákjósanlegt, því eg held þíngi'ð gjöri þá ekki svo míkið annað,
en vefjast í slfkum umkvörtunum svona fyrst nokkur ár. það sem
mest hvetur míg til að aðhyllast frestun jarðamatsíns er þetta tvennt,
frestur er á iIIu bestur; og í annall stað finnst mer það svo tilfinn-
anlega órettvÍst, aú deingja jarðamatinu svona ásigkomnu 11 almenn-
íng, án þess honum gefist kostur lí a~ bera sig upp undan því, og f;í
þá horfilegu galla, sem á því eru, a~ einhverju leyti Iagfærba, sem eg
alls ekki get ;i1iti~ óvinnandl verk. þaú hafa verið taldir upp margir
gallar ,i jarðamatinu og þar lí meðal, a~ varpjarðir og hlunninda í
Norðurlandi se of hátt metnar í samanburði við varpjarðir í vestur-
amtinu, og hefir einginn mótmælt því; menn hafa einkum tekið Hólma
til dæmis svo sem eitthvert hið störfeldasta dæmi ójafna~arjns; en er
a'0gætt er, þá held eg að Hólmar se ekki hærra metnir, en aðrar
varpjarðir í uorðuramtlnu, og eru þó Hólmar jafnhátt metnir, og
nærfellt hálfur Eyja hreppur á Brelðaflrðí. þetta, aú varp og hlunninda-
jarðirnar voru svo misjafnt metnar í norður- og vesturamtinn, held
eg hafi gjört Reykjavíkurnefndinni mikinn éleik, þegar luin fór a'l'l bera
samnn virðinguna og jar'l'laafgjöldin í hvoru amtinu fyrir sig, þá er
auðsætt, a~ jarbafgjöldin í norður - og austurnmtinu hafa svo
miklu miður svarað tiI vlrðíngaruppbæðarínnar þar, en í vestur-
amtinu, sökum hins ólíka mat" :í varpjörcunum, og þetta hefir víst
gjört Illikinn skakka milli amtanna ; því ef varpjarðirnar hefði verið
metnar í b.íðum örnturn eptir sama mælikvarðn, þá hefði Slí ójöfn-
uður, sem mí er lÍ jarbamatinu milli nefndra 11m ta, mikið til horflð ;
því eptir ímyndun minni, og þeim kunnugleíka, sem eg hefi leitazt
vi~ a~ afla mer á Iandjörðum í vesturamtinu, þá er ekki stórvægi-
leg ésumkvæmnl í matinu á þeim og landjörðum í norður- og aust-
uramtínu. Eg se Því ekki betur, en það se miklu sæmrí og færi-
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legri vegur fyrir þínglð, a~ fá mí lagfæríng á matinu lí varpjdrðum
i norðuramtlnu, og koma þeim í samhljéðun vlð matið á vnrpjörðuru
í vesturamtlnu, en að fara al'l grípa til þrfdellisins, sem er mesta
éyndtsrirræðl, og kollvarpa öllum grundvelli jnrbamatslus. þíngma~-
ur Ísfírðíngn og þínginaður Reykvíkínga vildu alveg af nema 4.
greinina, sem hljóðar um það, ao jarðamatíð skyldi endurskoða eptir
20 .ír; en ef nú jarðamatið er önnur eins öfreskja og þeir bíta,
og sem mikið er tilhæft í, og ef þíngi~ skyldi nú mót von minni
fallast á, a'ð það næðl lagagildi svona óbreytt, þá skil eg ekki,
hvað þeim geingur til þess, a~ vilja leggja þenna kross .í lands-
menn, sem aldrei verði tekinn af þeim aptur ; þess vegna vil eg, ef
hin breytíngnratkvæðín mín skyldi falla, áskilja mer það breytíng-
aratkvæði, að það ekki skuli Iíða nema 10 ár, þ.ingað til jarða-
niatlð verður endurskoðað og lagab j en ef breytíngaratkvæðin mín
falla ekki, þá tek eg þetta aptur ; því nái jarðamatið þeirri lagfær-
Ingu, sem eg vildi ó5ka, og sem eg álít mögulega, þ.í vil eg að
jarðamatið standi sem leingst ; það sem hinn 6. komíngkjiirni þíng-
maður sagði, a~ landið væri gelnglð úr ser, og vært a~ g,ínga það
ár fní lÍri og öld eptir öld, og hani það sem ástæðu með jarða-
matinu, þá er þetta því h.iskalegrí vlllukenníng, sem margir hafa
orðið til a'ð trúa henni lÍ undan, og viljað kenna þessari apturför
landsins um búskaparbasl vort j en þetta er lí5tæou- og tílhæfu-
laust, því ef ,'er búum IIIÍ ver en áour, þ.í er það sj.ilfum oss ab
kenna, en ekki landinu.

Guðmundur Brandsson: Eg held það se ekki ofsögum sagt,
a'ð þab ætli a'ð verba iir'ðugt með ab komast að elnhverrl niðurstöðu
með þetta jarðamat j 1857 þótti mönnum ekki ófært að hafa þenna
þrídeili, nú vilja lllenn aptur ekki hafa hann, heldur fella j ætla
sama voröí ekki, þó menn fresti því. Menn hafa í dag sagt, að það
værl svo ísjárvert, að löggilda þetta jarðamat nú, sökum þeirrar óá-
nægju um þuö, sem væri meðal þjéðariunar ; en á hverju byggja
menn þetta her lí þíngi? Þa~ eru ab eins komnar 3 bænarskrár þar
a'ð lútandi, 2 um a~ fresta þv], 1 um a'ð fella það , 2 úr vestur-
amtlnu, 1 úr austuramtlnu j þetta kalla eg nú ekki mikíb úr 19
sýslum , og þykir skríti~ a~ fara eptir þessum 3 bænarskram, þegar
samvizka og sannfærfng veit ekki, hvort Iorsvarab verður. Tvær af
þessum bænarskrim eru sprottnar af amtadeílinum , og sú að norð-
austan af varpjörðunum. Mer þykir nú menn lítllslgldir, ef þeir láta
þessar bænarskrár hræða sig, og þa~ svo koll af kolli, hvað leingi
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sem nýjar umkvartanir koma; eg bÝ.'lt líka víð, að þó því verði
frestað, muni þykja agnúar á því samt; það tjáir ekki a'ð bíða
þangað til einginn kvartar ; eg se ekki, a)', hverju þa~ rekur. Sjá
menn ekki II hverju ári umkvartanir út af sveltargjöldum ? Ef svona
ætti að fara ao, yrði það til þess, að jarðamati yrði her aldrei á
korníð. Menn hafa talað um, a'ð tíund skyldi ekki taka af jörðum

eptir hinu nýja mati, og þó er mestmegnis tllgángurinn með þVÍ sá,
að fá tíundinni breytt eptir þVÍ, og þetta er einmitt sagt í ristæðun-
nm fyrir stjórnarfrumvarpinu, og a'ð tíundattakan eptir hinn gamla
væri orðin óvinsæl, og ef það þVÍ feingist strax, væri það ekki nema
til ills eins, ef ekki yrðl tíund tekin eptir því. Menn hafa verið a~
ota þessum skattalögum, en mer er nú sagt, en ekki sýnt, a'ð þau
se svo nálægt; eg man eptir þVÍ hérna 1849, a'ð þ;í þótti ekki þörf
a'ð hreifa við rekalöggjöfinni, af því nýr rekabálkur væri rett Í land-
steinunum, en hann er ókominn enn þá. Í ástæðunnm fyrir stjórn-
arfrnmvarpinu er sagt, að það se sumstabar venja, aCl taka skatt af
samlagðrí tíund af lausafð og fasteign, og í :;jálfu frumvarpínu er æt1-
azt til, að þessi venja haldist eptir hinn nýja jar'ðamati; af þessu
ætla eg nú auðséð, að stjórnin er ekki hlaupin strax upp til handa

og fóta a'ð umbreyta skattalögunum, þó þetta mat verði löggilt; því
eins og eg sagði fyrir skemmstu, gæti verið orðin þörf á nýju mati,
þegar svona lángt væri komið fyrir henni. t)íngllla~llr Strandasýslu

Iærbi margt fyrir um þrídeillnu ; það hafði eg mí allt heyrt 1Í~ur.
Eins og erfitt mun verða að sanna, ac retl hafi verið metið og jafnt,
eins mun verða örðugt a'ð sanna, að þa 0 hafi verið ójafnt. lIafi
ekkert reglulegt jarðamat fram farið síðan á 11. öld, þá held eg tími
haf verið kominn til ll~ hreifa við þVÍ núna; en hvaða ástæoa er
tH ao halda, að vesturarntlð hafi geingio meira úr ser en hin ömtin?
Eg held, að nú se ekki meiri ástæca til að breyta þar en annar-
staðar, eða að hlð forna hundraðatal þar hafi verið ósanngjarnara,
en í hinum örntunum. Þíngmaour Skagfirlíínga heit, ao menn mundi
villast og ekki vita vel, hvað Í hverju amti verið hefði af hinu forna
hundrabatalí, því áOllr hefði fjól'Mngarnir verið 4, og þ,i hefði Borg-
arfjarðarsýsla, sem nú er, heyrt tilYestflrðfngufjérðringl ; nei, her er
eingin villa; menn vita míkíð vel, hvað hver sýsla heitir, og hverjar
eru í hverju amti. Menn hafa sagt, ao jarðamatið þyldi ekki sjálft
sig og miðað þa'ð víð amtadeilinn. Jarðamntsnefndlnn vantaði skýrsl-
ur rir vesturamtinn ; var þá rétt að halda fast víð 1 deili, þegar

þrídeilirinn þótti sanngjarn? Eg held ekki. Vic"íkjandi því, sem
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þíngmaður Strandasýslu sagðl gegn þingmanni Borgflrðínga um tí-
undartöflurnar og kl.íðaskýrslurnar , þá g,íM hann ekki a'ð þv í, a~
jarðarkúglldln ekki eru tilgreind í tíundartöflunurn, en þar :i móti í
klaðaskýrslunum, svo rílykt.m hans af þYí er villa ein. Ef bornar
eru saman hlunnindajareir í vestur- og norðuramtlnu, þ;i gæti þeir,
sem kunnngir ern lÍ buðum stöllum sagt, In' ort ei se hærra matið í
norðuramtlnu. Eg þekki mí til her í suöuramtlnu, og dálítið í vest-
uramtínu. Flatey lÍ Breiðaflrði er eptir nýj;l matinu 119 hndr., Víð-

ey 261 hndr.j eptir pví, sem mer hefir mí verið sagt af Flatey, þá
þykir mer mikið, ef hún er þeim mun verri en hin, að meir en tvær
Ftateyjar yrM a'ð gefa fyrir Vi'ðey eina? Hrappsey er metin 47
hndr., Eingey 90 hndr.; skyldi nú Eingey vera nærfellt helmíngi betri
en hin? Mer þykir það mjög ólíklegt, og það eru nóg dæmi fleiri;
en hvort réttara er her eða þar, þegar á þetta er lltlð og margt
fleira, þá held eg kunnugir menn geti se'ð, hvort amtadcilirinn vera-
ur ekki sanngjarnari en hinn eini.

Benedikt Þórðarson: þa'ð er ekki nema ofurlítíð, sem eg ætla
að segja, því mer sýnist her vi'ð eiga máltækið, að ))þa'ð eru brek,

að bera í bakka fullan lækinn". þa'ð er þrídeilirinn, er eg vildi
minnast á; mer þykir undravert, hvað sumir halda honum fram, beint
á móti rettu formi og ljósnm vilja stjdrnarinnar ; þegar menn gæta
þess, að allar jarðir um land allt voru þó matnár eptir reglu þeirri,
sem stjórnin gaf bæði við undir- og yfirmat, og svo a~ Reykjavík-
urnefndin á eptir muni hafa vill haft einn, en ekki fleiri mælíkvarð-

ana í störfum sínum, þ:i mætti það skiljast, a'ð ekki væri að nefna
nema einn deili, en það, að hafa þá 3 eb fleiri m:í ske 19 eða
20, ekki nái neinni lítt. Vesturumdæmið er nú hjá þrfelníngunní

olbogabarnlð ; en uuí eg spyrja, hvað hefir strakur til unnið ? Ekki
er svaranna vant; þar hefir lækkað hundraðatalið um of eptir nýja
matinu, en í suðurumdæminu hefir þ.t'ð hækkað um of eptir sama
mati; er nú nokkurt vit í ástæ~n þessari? Eg get þ6 ekki ætlað,
að VestfirOíngar standi neitt :í baki Sunnlendinga að viti og rétt-
sýni; hver trúir því, að allir matsmenn í vesturumdæminu hafi matið
jarðirnar of lágt, en allir í suðurumdæminu of hátt? Eg held eing-
inn trúi því; eg held það se öldringís rett, og hafi orbið að vera,
a~ vesturumdæmið lækkaðí mikið víð híð nýja jarðamat, og a~ í því
felist einginn ójöfnuður, þó svo yrðí. þeir segja her bezt frá Ólafi

konúngl, sem aldrei hafa heyrt hann eða se~; þeir halda þessu fram,
sem ekkert eða líti~ þekkja Vcstfirði, og dæma svo blindir um lit.
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Eg er búinn a'ð vera þar yfir 20 ár, og get sagt þa'ð með sönnu, a'ð
land hefir þar margvíða mjög spillst og eyðzt ; þar eru Ijðll luí og
brattlendi mikið, en undirlendi lítiú og sumstabar ekkert; grænar
grashlíoar, sem á'ðnr voru upp í klettabrrinlr, eru nú svartar skriður
í sjó niður. þar hafa skóglendi eyOilagzt meir af völdum mittrlr-
unnar, en mannaverknaði ; landið hefir þar almennt sætt meiri hrörn-
un, en í ii'ðrum landsfjörðúngum. þar eru nú á sumum stöðum orð-

in holt og hrjóstur, hvar four voru blómleg beitilönd; eg þekki þar
jarðir, og í þeirra tölu er Brjámslækur sjálfur, á hverjum fram yfir
næstlíðln aldamót ekki var neitt hey ætlaú sauðfénaði til vetrarforða,
en á hverjum nú ru.í ætla honum fullt fóúur, er duga skal; þess ber
einnig að gætn, ao fyrrum voru fyrir vestan hiifuðbril þau, sem mí.
eru fallin, eg tel, til dæmis Sauðafell og Snóksdal, og svo er um
fleiri [arðlr ; hvað eru þær mi móti því, sem áður voru þær? Menn
klifast á því, að jarbamatlð nýja se einkuni misjafnt ~Ý:llna millum,
en ekki svo millum hreppanna ; þetta held eg of mjlig ýJ,t; eg hefi
boríð saman nokkrar jarðir, sem eg þekki lÍ Norður- Vestur- og
Suðurlandl, sem mí hafa jafnan dýrleika , og tek eg eitt dæmi ar
þremur 12 hundraða jörðum : Bakka Í Fnjóskadal ; þar (íh;t eg upp
á næsta bæ, og man eg eptir þeirri jörð. Önnnr jörðin er Háafell
í Skoradal ; þá jörð hefi eg se'ð og að gætt; þriðja er Suðurhamar Í
sókn minni víð Barðaströnd. Ætti eg nú að velja eina af þremur
þessum jörðum, þ.í mundi eg helzt taka Háafell. Mætti nri dæma.
um hið meira eptir hinu minna, þ.í held eg [arðamntlð nýja se þ(í
yfir land allt samkvæma ra sj .ilfu ser en lá tið er; eg neita því ekki,
aú á þVÍ se talsverður mb fellur, en þær verða jafnan, hvað leingi
sem verill er aú meta jarðir, og Yí~t ætla eg þetta nýja jarðamat
töluvert sanngjarnara hinu gamla, sem víb höfum, og aú yill því
heldur eigum <1'0 aðhyllast það, en hafna því ; þó nokkrar jarðir til
að mynda varpjarðírnar eystra kunni að vera of hátt matnar, finnst
mer ekki eiga í HÚ ríkja, þYi kostur mun gegnum alþíngið, að fá
þær lagaúar seinna, þegar þess er leítað með sönnum röksemdum.
Níðurlagsatribið undir tölulíð 2. ætla eg fátt aú ræða um, þó held
eg jarðamatið þyki þýðíngarlítíð, nema tíundir greiðist eptir því ; 11\11'0

preststíundina snertir, er mer fyrir mitt leyti sama, 11\'<1'0 Ulll hana
verbur ; en það fellst eg ,í, sem her hefir verið hreift, að stjérnln
bæti prestum upp af sínu, það sem þeir missa víð lækkun tíund-
anna ; það CI' hvorki mikið og verður heldur ekki Ieingi, aú ,i því
þurfi að halda.
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Ekki fellst eg á það, a~ alþínglstollur Ieggist strax ;i; eg held
bezt að bí~:a þess, ao menn biðji nm það, og lá ta slíkt bföa næsta
þíngs; þ,í óreglu í greiðslu alþínglstollsíns, sem hinn hciðraðl [orseti
var 8\0 drjrigmæltur una, þekki eg ekki, og hefi eg þó árlega sarnlð
afgjaldaskýreluna Í minni "reit.

"Varaforseti: Hinn 6. korningkjörni þíngmaður , þingmenn
Reykja víkur og Árncss):.-;lu hafa tjiío, að þeir yrði ao g,lnga af
fundi.

J ón Guðmundsson: Eg skal nú ekki vera margorður, því
rætur þingmanna hafa ekki getað sannfært mig, eða snúið mer hug-
hvarf, og eins mundi eg sannfæra þ,i að litlu, þó verið væri að
þessum ræðum svona í marga daga; eg skal ao eins svara fáu af
þVÍ, sem hinn heiðraði þíngmuöur Ísflrðínga sagðí, þó Lítt af því
væri verulegt; hann hjó nú enn Í sama steininn Ull! það, að Reykja-
víkurnefndln hefði raskað öllu matinu og grundvelli þess ; en stað-
Iestíng hans um það, :in allra röksemda eða sannana, er eingu betri
eoa rnerkarí, en mín neltun. Hann álítur kann ske betra, að halda
þessu gamla Illati fni 11. öld, af þYÍ það stendur í einhverri gam-
alli skinnbék, en hann el' mikill skínnbékavlnur ; en fyrst þetta er
nú svona gott og blessað, af þVÍ það el' gamalt, þ.í hefði hann átt
að sjá um, að það kæmi út þetta hans forna jarðamat Í fornbréfa-
safninu, sem komið el' út lángt fram yfir þann tíma, án þess að
þessi kjörgrípur hans hafi sezt Í þrí; en eg get líka sagt honum það,
ao þetta getur verið orcið gott að 800 árum liðnum, að minnsta kostl
verður það þá búíð ao fá aldurinn fyrir þá, sem meta allt þYÍ betra
og áreiðanlegra sem þ;l'ð er eldra; hann tók það fram, að jarðamatið
hefbl frá upphafi verið byggt á verðlagi, en ekki á gæðum jarðunna.
þetta getur III.i ske verið fyrir vestan ; en víðast hvar annarstaðar
var matið byggt ,í gæðum , þ. e. Illenn höfðu með fram hliðsjón af
Ieiguuuílu jarðanna, en leigumálinn fer eins og allir vita eptir gæð-
um þeirra yfir höfuð a'ð tala; en ógæfan var, a'O þessu var ekki
alstabar fylgt, og af þYÍ komu ójiifnurnar, e;; neita þVÍ ekki; þetta
;ítti Reykjavíkurnefndin að lagfæra, ekki breyta matinu, og það gjörði
hún ekki; eu sú lagfæríng gjörir jarbamutíö að eingu ógildam, þYí
hún raskaðí þ\ í a'ð eíngu. Kunnugir meon í öllum ömtnnulI1, t. a.
m. hinn helðrabí þingmaður, sem seinast talaði og fleiri, ljúka allir
upp sama munni UIII það, 110 ójöfnurnar se ekki eins miklar eini>
og hinn háttrirti þíngmaður Ísfirðingu "ill gjöra úr þeim. Eg skal
ekki neita, ao tllg.íngur stjérnarinnar hafi má ske upprunalega verið
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s.í, aa leggja :í skatta eptir þessu nýja mati; en hinu neita eg, að

þetta se fast rikveðið, og liggur alls ekki í þeim orðum, er hann mí
las upp IÍr .ístæðum tilskipunarinnar; enda getur stjórnin ekki af
ráMa e'Oa ákveðlð slíkt, án þess a'O bera það áður undir alþíngi.
þessir skattar liggja því ekki fyrir cnn þ;í, og er ekki til neins, a'O
vera ao veifa þeim aptur og aptur. Þíngmaour Ísfírðínga sagði

reyndar ekki, og þao bar eg honum heldur ekki á brýn, að matið
í Hrinuvatnssýslu hefði tckizt verst, heldur sagðl hann "hyao lak-
ast"; en fyrir því hefir hann einga ástæðu, og eg get ekki munað,
ao mntið þar í sýslu væri lastað her á þíngi 1853. þíngmaol1l' Borg-
firðínga skýrskotaði til byggíngnrbréfanna fyrir því, a'b þær breytíngar,
sem yrði :í gjöldum af fasteignum eptir hinu nýja [arðarnatí, lenti
ekki :i leiguliða; eg hefi seo mörg byggfngarbréf, og eg held öllu
fleiri en hann, og er í flestum gjört leiguliða að skyldu, að borga
þ,í skatta og tíundir, sem mí liggi eða verði lagðar ií jarðirnar.
Vi'Ovíkjandi preststíundinni og endnrgjaldi til sýslumanna, þá skal eg
ekki fara Lingt út í það ; þao var ýtarlega rætt lÍ þíngi 1857, og
þar var sýnt, aú komingetfundin stæði í stað, þegar yfir allt land
væri litiú, og yrði heldur rffari, og því þyrfti ekki að bæta sýslu-
mönnum upp; en þeir eiga aðgang a'b síuum l.ínardrottni, konúngl
eða rfkissjóðnnm. Hvað því viðvíkur, sem hinn 5. komingkjörni
þíngma'ður sagbi, þii vil eg mí ekki fara í neinn orðaleik, en eg
sagði ekki, ao mótb.írur hans kæmi af þ\ í hann væri jarðeígaudl,

heldur sagði eg, ao eg skildi þær kann ske ekki, af því eg væri
e I,k i [arbelgandi, en hitt sagbí eg ekki, Hann hefir ekki sannfært
mlg með dæmi sínu, því ef gjaldstofn eykst, þá aukast gjöldin; falli
hann eða rírni, þol verða einnig að hverfa eða rírna gjöldin, er ii
honum hvíldu. Hvað vlbvíkur spurníngum hans um hið selda Skál-
holtsgöz, hvort af því eigi þii ao gjalda tíund eptir þessu nýja jarba-
mati, ao því leyti þær jarðir yrði nú hærri a'b hundrabatali heldur
en þær voru áour eptir eldri dyrlelkanum, þá segi eg IIe i via því ;
jörNn er sem j ör 0 undanþegin tíund mco konúngsrirskurðí (eon
Iagaboöl, hvað rnabur á a'ð kana það); jörðin sjálf og öll er undan-
þegin því ao vera tfundargjaldstofn, og þessarar undanþ.ígu nýtur
hún, þó hún svo yrði hnndraðföld ao dýrlelka, Menn hafa beitt
ýmsum ruðum, til aú Lí þetta jarðamat ónýtt og þýðíngarlaust, ýmist
með því, að fá því frestað, ýmist með því, að tíundin verði ekki
tekin eptir því, og þetta fram eptir götunum; eg hefi nú verið ao
hlusta eptir ástæðum fyrir öllum þessum bollaleggíngum, en eg hefi
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eingar ástæður heyrt fyrir frestuninni, heldur en hinu, og ekki snefil

af ástæðum, nema að því, sem fyrir er borið, til þess a~ f,í lagaða
gallana. En til hvers á að fresta því? Hvað vinnst með að fresta
því? eða hvað vinnst, þó at'! al þýða sjái þab ? Er það til þess, a~
menn fái rétt einstöku galla á einstöku sveitum eða sýslum, eða a~
eins á einstökum jörðum? J:í, það getur alþýða kann ske ; aa minnsta
kosti komið með ristæðulausar kvartanir, her yfir matinu á sinni
jörð, en ef það lí aa vera til þess, að bera saman rnatíð á milli

sýslna og amta, og til þess, aa fá þær ójöfnnr lagfærðar, sem þar á
kynni aa vera, - ætli almenníngur hafi þ,í svo miklar mætur eða
áhuga á þessu atriði málsins, a~ menn geti vænt með nokkrum sanni,
aa hinir sönnu og verulegri gallar yrði leiddir í ljós, bornir fram
með skynsamlegum og skipulegum ástæðnm, er gæti orðið teknar til
greina. Eg get ekki set'i, hvað áunnið yrði með að fresta matinu,
annað en þa~ eina, aa gefa tilefni til ýmissa kvartana nm þessa og
þessa jörðlna, án þess a~ ávinna neinar ástæður eða rireíðanlegar

bendíngar, til þess a~ geta lagað, ef ójöfnu'Onr væri sýslna á milli;
þetta sj.i allir, að alþýðumönnum er með öllu ofvaxið, eins þó jarða-
matið yrðl auglýst fyrir fram um 1 eða 2 ár; til þessa þarf fleiri ára
reynslu, sem eiuringls vinnst með því, að jarbamatið se löggilt og knýi
menn þar með til þess, a~ taka eptir misfellunum og þekkja í hverju
þær eru fólgnar, og hvernig verði á þeim hót r.íðln ; þess vegna verð
eg a~ álíta, aa 4. grein stjérnarfrumvarpsins stefni a~ þeim einu
lagfærfngum á jarðamatinu, sem geta orðið verulegar og aa nokkru
liði, nefnilega, þegar reynslan nm 20 ára tíma er búin 11'0 leiða
gallana í ljós. Hvers vegna taka menn ser ekki breytíngaratkvæðí
um þessar varpjarðír, ef þær ern of hátt metnar? Eg held nú, eins
og þíngmaðurínn úr Gullbrfngusýslu, aÐ matið fyrir vestan hafi fariO

fram eptir töluvert öðrum mælikvarða, en fyrir norðan og sunnan;
enda voru ljós rök f'ærb til fyrir því í umræðum þessa máls her lí
þínginu 1857.

At'l endaði þessari ræðu gekk forsetinn aptur til sætis síns.
Framsögumaður: Hinn hattvirti forseti, sem nú er á þíng-

mannabekknum, hefir nú svarað þeim mótbárum, sem komið hafa
fram móti jarðamatinu, miklu betur og ruíkvæmar, en mer hefðl
verið unnt, A'b fresta löggildíng [arðamatsíns, er, aa ætlun minni,
í raun og "eru ekki annað, en aa leggjar nýjar álögur li landið, og
það að öllum líkindum til eínkls. Aa ,.jO hafa einn deili fyrir hrert

amt, er svo fjarstætt þess ,'egna, ab þa'b er byggt lí tómum getgát-
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nm; og mætti koma mco margar jafnlíklegar getg.itur, t. a. m. ao
öll afgjöldin tilsamans tekin í hverri sýslu muni standa her um bil
í sama hlutfalli við gæðí [arðanna, og þessi getgata er byggo Ii tals-
verðum líkum; því menn hafa þó víst "it á, að meta eign sína eins
í einni sýslu sem öðrum, Þegar 1 deilir er við hafour fyrir allt
landið, er byggt á því, sem er - já á svo föstum grundvelli, sem
feingizt getur, nl. matsverðl og afgjöldum jarðanna. þó sá hluti
nlþfngískostnaðarlns, sem hvílt hefir á afgjöldum jarðanna, væri lagour
:i hundraðatölu þeirra, þyrfti ekki ao raska neitt þeim hluta hans, sem
á tímburhrísum hefir hvílt. þao, sem hinn háttvirti 5. konúngkjörni
þingmaður talaði um áour ómatill bændakirkna-ítök, kann að vera á
nokkrum rökum byggt. En víða munu þau vera mjög lágt metin,
og þar sem um nokkuð er að gjöra, eru þau, ef til vill, metin ser
í lagi; og Í öllu falli finnst mer, að eingin vandræði þyrfti út úr þessu

að rísa.
Ásgeir Einarsson: Til vara, ef málinu ekki verour frestað,

áskil eg mer það breytíngaratkvæði, ab alþíngistollur verði lagður
jafnt á allar [arðlr. þetta veit eg ab mönnum er annt um.

Jón Petursson: Eg vil leyfa mer ao taka eitt dæmi, og biðja
hinn heíðraða þingmann úr Vestur-Skaptafellssýslu að leysa úr því:
þao er ~O hndr. jöro með 12 lnnstæðukúgtldum, og ern þau nú nátt-
úrlega tíundarfrí ; nú verður þessi jdrð "ib hið nýja mat sett níbur
í 20 hndr. Nú vil eg spyrja, hvort skuli þá enn nú eptir það vera
tíundarfrí öll þessi 12 kúgildi, sem aður voru frí samkvæmt hinu
fyrra hundraðatalí, eða að eins 4; eptir gamalli venju eru þau það
öll 12, og það er líka samkvæmt opnu brðfl frá 1834 um tíund
ínnstæðukúgilda ; eða er því breytt með því, að löggilda þetta nýja
jaröamat ? Eg held varla, og mer virðist svo mlkið á móti því, að
það vel geti ollað málaferlum. þao verður sagt með sanni, að þetta
jarðamat se betra, en það gamla, að svo mikill leyti meiri jöfnuður
fæst við það millum jarðanna, þyí er það betra sem gjaldstofn fyr-
ir sköttum, er her eptir kunna verða á lagðir, en leingra á það
ekki heldur a() ná. þao mælir ekkert fram með því, að löggilda
þetta nýja jarðamat svoleiðis, ao tíund verði strax tekin eptir því ;
það ylli þvert á móti miklum öjöfnuðí, spanaðí menn í málaferli,
og hið opinhera vinnur ekki "ið þab. Eg YiI gjarna trúa þVÍ, ao
allir þeir, sem nú þykjast borga of mikið, og hverra jarðir yrOi settar
niður, þeir "ilja það meir en gjarna; en hvort hinir, sem fá jarðir
sínar settar upp, kæra sig um það, það þykir mer I!í~ur líklegt.
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Sveinn Skúlason: Eg vil áskilja mer breytíngaratkræðí um
breytíngu á mati II hlunníndajörðum á Norburlandi ; eg skal orða það
nákvæmar seinna.

Gísli Brynjúlfsson : Eg vero þó a'ð svara hinum hút.tvirta þíng-
manni Vestur-Skaptfellínga, er mí aptur með alvönum sóma situr
í forsetasætinu, því, að menn þurfa alls eigi að vera vel að ser í
gömlum skinnbólmm, til þess að vita, ao það jarðamat, sem enn
gildir her á landi, er mjög svo fornt, og að öllum líkindum jafnvel
eldra, en frá 11. öld. Til þess a'ð sj ,i, að það að minnsta kosti verði
að vera svo gamalt, þarf ei nema einfalda og 6brotna skynsemi -
og einginn frýr hinum háttvirta forseta þess, að ha un hafi ei nóg
af henni - ef menn að eins vilja taka tillit til þess, sem þegar er
prentað og hverjum manni má vera kunnugt um sögu lands vors;
því hvernig hefði tfundarlögln, sem þeir Gissur biskup og Sæmund-
ur fróði komu á á alþíngí, annars átt að hafa nokkra þýðíngu, ef
höf'ðíngjarnir hefbí þá ei einmitt um leið talið fram dýrleika á jörð-
unum, hver úr sínu héraði, og það þó a'ð líkindum að eins miklu
eldri dýrleika. er menn áður höfðu verið vanir að gjalda hoftollana
eptir? Eg held, a'ð þetta se ei efunarmal, og eg get jafnvel bætt
því við, að það sýnir beinlínis, a'ð menn hafa þá samþykkt almennt
jarðamat um allt land, einmitt af því menn þóttust þurfa a'ð gjalda
almennar álögur eptir því; og verð eg yfir höfuð að segja hinum
háttvirta forseta það, að eg get heldur alveg ekki seð nokkurn til-
gáng með nokkurt almennt jarbamat, ef það ei einmitt á a'ð vera
til þess, að taka eptir álögur og skatta í allsherjar þarfir. A'ð öðru
leyti hefi eg aldrei verið að finna svo mjög að hinni nýju jarðabók;
en, eg hefi að eins trúað því, sem eg heyri svo marga segja, er bet-
ur hafa vit á þessu einstaklega, a'ð henni se mjög svo ábótavant, og
því hefi eg óskað, að hún yrði endurskoðuð, aður en menn biðja
korning vorn a'ð löggilda hana; þegar slíkri endurskoðun er lokið,
mun eg varla hafa svo mjög á m6ti henni; en það vero eg enn að
taka fram, ab það verður þá þó a'ð eins með því skilyrði, a'ð að eins
hinar nýju álögur verði goldnar eptir henni. En um þetta allt skal
eg nú að eins halda mer til breytmgaratkvæðls míns.

Forseti: þar eð nú ekki hafa fleiri beðið ser hljóðs, þá er
undlrbúníngsumræðu þessa máls loklð, og þar dagur er að kveldi
kominn, verða þíngsetur ekki leingri í dag, og kemur á morgun fyrst
og fremst til ályktarumræðu sveita,tjórnarmálið og búnaðarskóla-
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málið, og svo undlrbúníngsumræða í öbrum málum, og ákveð eg
fund á morgun kl. ll.

Fundi ~lit.i'ð.

5. ágúst - tuttugasti og sjötti fundur.
Allir á fundi, nema þíngmaðurinn frá Norður - Þíngeyjarsýalu,

sem hafði tilkynnt forseta, að hann ekki gæti komið á fund, fyr en
má ske seinna.

Var þá þíngbók frá fyrra fundi upp lesin og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskrénnl kemur fyrst til ályktarumræðu

og atkvæðagreiðslu málið um sveitastjórnarlög á islandi. Fram-
sögumaður er hinn háttvirti varaforseti. Eg hefi l<íti'ð prenta at-
kvæðaskra, og vona eg, að allir þíngmenn hafi hana hj<í Ser.

Atkvæ~askrá
í málinu um sveitasfjórnarWg á islandi.

1. Nefndin (1. uppdstúnguatrlðl):
A'ð konúngur láti leggja fyrir næsta alþíngi frumvarp til nýrra
sveitastjórnarlaga her á landi.

2. Sama (2. uppástringuatriðí}:
A~ frumvarpio se byggt á þeim grundvallarreglum, er teknar
voru fram í álitsskjali alþíngís 1855, hvab stjórn sveitamálefna
í hreppum og sýslum snertir.

3. Breytíngaratkvæðí ll. Kr. Friðrik3sonar (samþykkt af nefndinni):
A'ð í 3. uppástúngu nefndarinnar (tölul. 6.) í stað orðsins "amt-
mönnum" verðl sett: "hverjum amtmanni",

4. Vi'ðaukaatkYæOi H. Kr. Friðrikssonar :
A'ð í 3. uppástúngu nefndarinnar (tölul. 6.) eptir orðið "borg-
uni' verði bætt: "llr hverjum jafnaðarsjéðí fyrir sig".

5. Breytíngaratkvæbí Benedikts Þórðarsonar:
Ao sfðara hluta 3. uppástúngu nefndarinnar (tölul. 6.) frá orð-
unum: ,,2 aðstoðarmenn " verði þannig breytt: "til raðaneytis
í umsjón þeirra yfir sjöðum þeim, er þeir hafa undir hendi,
mót sanngjarnri borgun af öllum þeim sjó'ðum að tiltölu.

6. Nefndin (3. uppástúnguatriOi):
A'ð amtmönnum verði settir 2 aðstoðarmenn, mót sanngjarnrl
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~orgun, til ráðaneytie í umsjón þeirra yfir lljótlum þeim, er
þeir hafa undir hendi, og

7. Vlðaukaatkvæðí Ásgeirs Einarssonar:
A~ aptan víð 3. uppástúrÍgu nefndarinnar (ef In1n yrði ekki
felld), verðl bætt: "og hafi menn þessir fullan atkvæðisrétt",

8. Nefndin (4. uppástúnguatriN):
A~ þessir aðstoðarmenn se kosnir af alþíngi.

9. Víðaukaatkvæði Jóns Sigurðssonar frá TandraseIi, "io 4. uppá-
stringu nefndarinnar (tölul. 8.):

"Eptir amtadeilum svoleíbls, ao hvers amts fulltrúar kjósi þ1\
2 aðstoðarmenn, er þess amtmanni eiga að vera til raða-
neytis".

1 O. Varauppástúnga Indriða Gíslasonar:
En f,íí stjórnin því ekki "io kornið, a~ leggja frumvarp til
sveitastjórnarlaga fyrir næsta alþfngí, ab þ,i samt verði lagt
frumvarp fyrir næsta alþíngí, um þab:
a, Ao vald amtmannanna yfir jaínaðarsjöðunum verðí nákvæm-

ar akveðíð.
b, Ao eigi se Iögo á þá önnur gjöld, en þau, sem lög heimila.
e, Og að amtmönnum se ákveðin takmörk sett um það, hve

miklum gjöldum megi jafna árlega mestum niður á alþýðu.
11. Varaatkvæði Ásgeirs Einarssonar (víð tölul. 10, a-e):

A~ eingin gjöld megi borga úr jafnaðarsjóðum amtanna á Ís-
landi, nema samkvæmt gildandi lögum.

12. Hvort rita skuli konúngi bænarskrá (samkvæmt þessari atkvæða-
greiðslu) :
Framsögumaður (Petur Petursson): Eg ætla nú ekki at!

leingja þíngræðurnar með a~ tala mikið um þau breytfngar- og ,·io-
aukaatkvæðí, sem hafa verið gjör~ við þetta nefndarálit. þao hafa eing-
in m6tmæli komið gegn 1. uppdstúnguatrlði nefndarinnar, og svo ao
segja eingin gegn 2. uppastúnguatrlðínu. þao var skýrt tekið fram
í nefndarálitinu, að nefndin vildi láta stj6rnina hafa sem frjálsastar
hendur, hvað fyrirkomulag þessa máls snerti; og þess "ar getíð vlð
undírbúníngsumræðuna, að nefndin hefðl fyrir augnamíð, ao stjórnin
í sveitunum gæti orðíð sem þjóolegust og elnföldust. þetta mis-
heppnaðist nú 1855 bæðl fyrir stjórninni, vegna amtraðanna, og fyrir
þínginu, vegna hins margbrotna fyrlrkomulaga ,} sýslunefndunum, og
það varð líka ágreiníngur meðal þíngmanna um hin seinustu úrslit
málanna. þa'ð eru einkum 3. og 4. upp.íetúnguatrlðí nefndarinnar,

965



sem mætt hafa mótmælum; en eg held þau ha:ti verið komin af mis-
skilníngi hjá sumum; því þeir munu hafa ætlað, a~ nefndin ætlað-
ist til, að stjórnin gjörbl þetta að síðustu úrslitum; en það var öld-
úngis ekki meiníng nefndarinnar, heldur ætlaðist hún til, að það
skyldi vera eins og bendfngaratrlðí fyrir stjórnina, sem sprottið væri
af þeim umræðum, sem her hafa orðið um stjórn sjóðanna. Nefndin
hafði tillit til bæuarskránna, til ræða þíngmanna, og til frumvarps
stjórnarinnar 1855. Eg segi fyrir mig sem nefndarmann, og svo
munu líka fleiri nefndarmenn segja, a~ eg held ekki svo fast
í þessi uppástringuatrlðl, ef þínglð vill heldur sleppa þeim; eg
sætti mig fullkomlega við 1. og 2. atriðið. Eg vil lángtum held-
ur sleppa þessum 3. og 4. uppastunguutrlðum, en að þa~ skyldi
verða forlög þeirra, a~ draga öll þessi breytíngaratkvæðí eptir
ser. Breytíngaratkvæðlð tölul. 3. hefir nefndin aðhyllzt, því mein-
íngin er öldúngis hin sama, en það er einúngis til skýríngat-

auka.
Viðaukatkvæðlð tölul, 4. er um það, "a~ borga úr hverjum jafn-

aðarsjéðí fyrir sig((; en það var ekki meiníng nefndarinnar, a~ til taka

nú, hvaðan þessa borgun skyldi taka, því henni þótti það of sérstak-
legt og 111ngt farið inn í málið. Breytíngaratkvæðlð tölul. 5 er sama
efnis, nema hvað það er yfirgripsmeira, og vildi eg heldur fallast
á það en hitt, ef eg fellist á annabhvort, Á vlðaukaatkvæðlð tölul.
7. get eg ekki fallizt, því það sýnist úrett, a~ setja amtmennina
undir eins í minni hlutann, þar sem þeir hafa þó mesta abyrgð.
þall getur verið eins fullkomin tryggíng fyrir því, að amtmennirnir
ekki leyfa ser að fara Ielngra, en þeir geta Iorsvarað, því aðstoðar-
mennirnir eiga hægt með að auglýsa aðgjörðir þeirra á prenti; svo
þær komi fyrir dóm þjó'ðarinnar. Vlðaukaatkvæðlð tölul. 9. er víst
vel meint; því það er stýlall eins og kosningarnar skyldi fara fram
á alþíngi; en formið er ekki rett, því amtadeilíá geta ekki lítt ser
stað á þíngi; því þíngi'ð getur einga ályktun tekið, nema se víð
viss tala þíngrnanna, sem er Iögakvcðln ; en ef þíngrnenn ætti all vera
úr hverju amti fyrir sig, þá yrði þeir ekki nema 6 eða 7, og þa~ er
of fátt. það væri annað mál, að hinar deildirnar færi eptir þeirri
einu, sem þekkti til, og það yrði víst svo. Um 10. tölulið ætla eg
ekki a'ð tala, því það er í nefndar.illtinu tekið tillit til þess; og 11.
tölul. fellur og stendur með tölul. 10.

Stefán Eiríksson: Mer þótti umræðurnar um daginn vera orðn-
ar svo lángal' og því tók eg ekki til orða í þessu máli, enda felli
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C'g mig vel víð nefndanílítið ; mér sýnist breytíngaratkvæðíu ekki bæta
neitt úr því heldur, nema tölul. 3., sem nefndin líka hefir fallizt á.
En eg get ekki verið samþykkur hinum hattvirta framsögumanni
um töluð, 7.; því víð það víðaukaatkvæði felli eg mig bezt; en
með hinum breytíngaratkvæðunnm gef eg ekki atkvæði mitt, nema
eg sannfærist af ræðum þíngmanna U01 nauðsyn þeirra.

Páll Sigurðsson: Eg.i ekkert breytíngaratkvæðl lÍ þessari at-
kvæðaskra, og það er heldur ekki von, því eg var samþykkur allri
aðalstefnu nefndarinnar, og er eg það því fremur, þegar eg heyri,
að hinn háttvirti framsögumaður er ekki neitt fastur á, a~ fram-
fylgja nema 1. og 2. uppéstúnguatriðinu, sem eru líka án efa und-
írstöðuatriðln. En þegar kemur a~ efri stjórninni, þá vil eg ekki fara
Lingt ; það er veríð að tala um nefndir, sem standi undir amtmönn-
unum, og víð það kemur sá snúníngnr á, að það verbur einveldi of-
an .i nefndastjórn. Eg vil því alveg sleppa því, ao tala um yfir-
stjórnina, því ef þessi breytíng yrði á, þá verður landinu þrísklpt,
og þá verða þessir svo kölluðu 3 nesjakóngar yfirstjórnin í sveita-
málum. Eg vildi helzt, að ein yfirsveitastjórn væri yfir öllu landinu,
því þannig getur fyrst komið nokkur samkvæm ni í stjórn á landinu í öll-
um sveitamalum, svo hún fari ekki sín í hverja stefnu með ályktanir
sínar, eins og híngað til hefir, því mlður, of opt átt ser stað, a~ sín
lög hafa viðgeinglzt í hverju af þessum svo nefndu 3 sveitalegu
konúngsríkjum í sveitamálefnum. Þa~ hefir áður verlð talað um,
að alþíngi skyldi hafa þessa yfirstjórn, en það getur ekki átt víð, með-
an þínglð hefir ekki framkvæmdarvald og eiginlega á ekki a~ hafa
það, Eg álít því' ráðlegast, að fara ekki leingra í þetta skipti, en
gefa bendíngar UIU undirstöðuatriðin og um sýslustjérnlrnar. Ab
breytíngaratkvæðunum mun eg ekkl halla mer, nema ef þíngi~ fellst
á seinni uppástúnguatriOi nefndarinnar, þl1 er eg með vlðaukaatkvæð-
inu tölul. 5., því ef aðstoðarmenn eru settir handa amtmönnunum,
þá vil eg að þeir hafi ntkvæðísrétt, því annars væri þeir þýMngarlitl-
ir, eg vil ekki segja þýMngal'iausir.

Páll Melsteð: Eg sagðl um daginn víð undlrbriníngsumræðu
þessa máls, a~ eg mundi gefa atkvæðl mitt fyrir hinu 1. og 2.
uppásnínguatriðí, og það segi eg enn þá, og er eg á sama máli sem
þíngmaður Rángvellínga; en svo vil eg ekki fara leingra. Eg segi
nú sem fyr, að bæðí efast eg mjög um það, a~ hvaða notum a~-
stoðarmenn þessir verða, sem rá~gjört er ab setja víð hlið amtmönn-
unum, en svo bætist þar víð, a~ þá er eptir iniuni ætlan Iö~~ enn
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fastari undirstaða fyrir þrfskiptíngu þeirri á Í~landi, sem eg álít því
svo skaðlegu, og móti henni vil eg spyrna. Mer finnst Íslendíngnm
ætti að vera um það hugað, að sameina þ,i litlu krapta landsins I
stað þess að sundra þelm, og láta allt slitna svona í sundur; mer
finnst reynsla þessara tíma sanna þetta, og því álít eg lánghagan-
legast fyrir land vort, að fá eina aðalyfirstjórn, á einn stað her í
landi. En eg ætla nú ekki að fara fleiri orðum nm þetta, einúngis
vildi eg láta þíngi'ð vita, í hverja ,ítt eg munl gefa atkvæði mitt.

Jón Sigurðsson fd Tandraseli : Eg hafbl nú aldrei gjört þetta
víðaukaatkvæði, sem eg setti víð 4. upp.ístúngu nefndarinnar, í því
skyni, að það væri formlegt, og ekki heldur að það yrðl l.inglíft,
þrí eg vildi feginn óska því til lukku, a~1 Li sem fyrst að gánga til
hinnar værustu hvíldar með sjálfri upp.ístúngunni, móður þess, sem
það fæddist af; en samt sýníst mer ekki það sama, og hillum há-
æruverðuga fmmsögumanni, ab það þurfi a'ð falla fyrir það, að
kosníngaraðferð þess se ógild, vegna kjösandafæðar, þar aldrei se
nema 6 eða 7 menn úr hverju amti á alþingi; það þarf líklega ekki
strangarl kosningarrétt til þessarar arntssetu, en til alþíngísseru, og

niða þar flest atkvæði, hvað fámenn sem kjörþíngin hafa "erið; eg
heyri sagt, að;Í kosníngarþíng hafi komið 3 menn og fulltrúinn fekk
2 atkvæði og kosníngin var gild og formleg, og er það færra en 6
eða 7. Fmmsögumaður sagði líka, að það hefði elugin mótmæli
kornið móti 2. uppástúngunni. Eg þéttist þó hafa hreift þar mót-
mælum, og eg hafði hugsað, ao þíngmenn hefðí líka heyrt þau af
munni hins háttvirta 6. komingkjöma þingmanns; mer heyrðíst hann
ekki nöldra þau ofan í barminn á ser. Um 3. uppástúnguna tók
eg það fram, a'ð eg heit, að þessi aðstoðarernbætti svöruðu aldrei
til þess kostnaðar, sem til þeirra þyrfti að leggja, og þá batnar það
níl ekki fyrir mer, þar þeir eiga ekki að hafa neinn atkvæðisrétt,
nefnilega, þeir eiga þli ekki a'ð vera til neins gagns eða þýðíngar,
nema til kostnaðaraukans.

Gísli Bl'ynjúlfsson: Af því at eg er einn af nefndarmönnum
í þessu nuill, þ,l finn eg mér skylt að tala fáein orð, og ætla eg þ,i
einkuni að snúa mer ao 3. upp.istúnguutricl nefndarinnar. Vero eg
þá ao segja það, að ef menu álíta, að það geti orðið til a'O festa þrí-
sklptínguna ;\ landinu, eins og eg heyri af umræðunum, að sumir
heldur ern á, þá er fjærri því, að eg vilji "elja þetta atriðl ; með
því eg líka get bætt þrí við, að nefndinni hefti varla í upphafi

komið til hugar, að taka þao með, hefði ei, eins og menn að líkind-
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nm muna, bænarskrá í þ;i áttina sfðan verið vísað til hennar. En

sá var þó aldrei tilgangur hennar, ilO styðja með uppustúngum sín-
um ao þYÍ, að viðhalda hinni h.ískalegu þrfskíptíngu á landinu, er

mí um langan tíma hefir valdið þVÍ, að menn varla geta sagt, að
Ísland se nú leingur til, nema ao nafninu einu; þVÍ Í raun og veru
eru nú ekki leingur nema þrír landspartar eða ömt, er sitt í hverju
lagi standa beinlínis undir stjórnurr.íblnu í Kaupmannahöfn, en eing-
in yfirstjórn er til Í landinu sjálfu, nema í kirkna- og skólamálefn-
um. Og sýnir lj,írkláoanuílio meðal annars berlega, hversu skað-
samlegt þetta fyrirlwmnlag er, því þar hefir verið svo mikil tvfstrfng
á aðgjörðunum til að útrýma klabanum, ao ekkert hefir að kalla
orðið ágeingt, og það sýnir ljéslega, hvað mikil nauðsyn er á einni
yfirstjórn. En þess utan verða menn og að g;í að því, að nmtmenn-
irnir heyra í rauninni til yfirstjérnartnnar, en ekki til undirstjdrnar-
innar, svo það tl Í sjálfu serekkl sem bezt víð, að fara að tala um
þá, þegar um sveitastjérnina eina er að ræða ; og ætla eg með því,
sem sagt, ekki að hirða svo mjög um að verja hið 3. upprístringu-
atriðið, eða hafa nokkuð Ii m6ti því, að þao falli; en þá er það því
fremur sjalfsagt, ao eg get enn síður fallizt ;Í þau breytingaratkvæði
víb þessa uppasttingu , sem her ern á ntkvæðaskrunnl, og allrasízt
þá lÍ varauppastringuna tölul, 10., því hún sýnist mer beinlínis miða

til ab festa amtmennina sem mest her í landinu. Mer finnst það
yfir höfuð vera aðalatriðið í öllu sveitarstjdrnarmálinu, og þá finnst

mer nefndin hafa nógsamlega leyst ætlunarverk sitt, ef hiin heldur
því fastlega fram, að það, sem ver einkum þurfum lÍ 11.0 halda, se
dugleg hreppa- og sýslustjórn ; og því held eg einnig, ao mest se
undir því kornið, 11.0 þfngið mæli einkum fram með hreppa- og sýslu-
nefndum við stjérnina, því eg el' sannfærður um, að ef þær komast
her lÍ, þ:í muni með því vera lagour grundvöllurinn til þess, að sem
nest megi komast í betra lag í sveitum og héruðum. En um amts-
ráOin hefi eg einga von, eða þó að eins þá, að þau muni fyr eða
síðar falla um sig sjálf', ef þau nokkurn tíma komast á, eina og
ömtin, og vero eg þ6 ao segja þao stjörninni til afbötunar, ao fyrir
henni valdi í raun og veru rett hugmynd, þar sem hún að eins
stakk upp á tvenns konar nefndum í hðruðum ; en hún villtist að
eins í sjálfri tllhögunlnnl, af ókunnugleika á landinu, þar sem hún
stakk upp á amtsraðum, en ei sýslunefndum. Þa'O er au'Osjáanlegt,
að hún skildi vel, að það á hvergi víð, eins og það heldur ekki er
síður í nokkru landi, að sveltamal eigi a'ð ganga nema um þrjú stig
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hvert fyrir ofan annað, fyrst það, sem svara mundi til hreppanefnda
hjá oss, þá sýslunefndirnar eða amteráðln í Danmörku, og loksins til
landsstjérnarlnnar sjálfrar; en í því f6r hún skakkt, að hún tók
nokkurt tillit til amtaskiptíngarinnar her, sem bæði er úng og á ein-
tómum mlsskilníngí byggð, en hljóp aptur alveg fram hjá sýslunum,
sem þ6 eru hin einasta yfirskiptíng á landinu. Stj6rnin sá það vel,
þegar hún, sem við var að búast, einkum leit til tilhögunarinnar í
Danmörk, að það átti hvergi við, að skjóta nýjum 1i'O inn á milli
sýslunefndanna og þess, sem hún er vön að kalla arntsr.íð ; en hún
gleymdi því, eða vissi það ekki, að hjá oss koma, ef rett skal vera,
sýslurnar í stað amta eður yfirsklptíngar í öðrum löndum, og sleppti

því af ókunnugleika því eina, sem við lítti hj;í oss, en tók hitt upp,
sem hvergi átti víð. þetta vil eg beinlínis taka fram, svo stjórnin
sjái, að menn se fúsir lÍ að viðurkenna það, sem rett var í tílg.ingt
hennar, að hafa héraðsnefndimar ekki nema tvær, þó menn einnig
glögglega sjai, hversu henni mistókst með sjálft fyrirkomulagið, eptir
því, sem til hagar her í landi; því það er aldrei of greinilega tekið
fram, að sýslumar hjá oss, sem á flestum stöðum svara ölddngls til

hinna fornu þínga, eru hin einasta rétta yflrsklptíng á þessu landi,
sem nátniran eind og sjálf lÍ flestum stöðum hefir gjört, og á hverju
mundi vera eðlilegra a'ð byggja slíka sklptfngu, en einmitt á henni?
Einginn getur neitað því, að sýslumar í rann og veru eiga mest
samnefnt um öll SY eitanui I, og skal eg að eins taka eitt dæmi af
vcgarn'ðníngunulll, sem rett er að menn annist um í sameíníngu í
hverri sýslu, svo það er sjálfsagt, að sýslunefndlmar einmitt mundi
meðal annars eiga að hafa yfirumsjón með þeim; en hver getur sagt,
að nokkur nauðsyn beri til þess, að helmíngurínn af Austflrðíngafjérð-
úngi og Nor'ðlendíngafjór'búngur allur annist fremur um vegamön-
ínga í sameiníngu, heldur en t. a. m. SunnlendíngafjórMngur og
Norblendíngafjérbringnr, eða þá landlð allt'? Eg verð yfir höfuð að
segja það, að ein af hinum illu afleiðíngum af arntasklptíngunnl er
sú, að menn hafa um of gleymt, hvað sýslusklptingln eiginlega er
eða var, svo að bæði stjórnin og sumir menn her lí landi setja hana
nú jafnvel vlð hliðina á heraðusklptfngunni í Danmörk; en sjálf
íjörðúngaskíptíngln í fornöld sýnir beinlínis, að menn skoðuðu þá ei
þíngin á þenna hátt: því það er alkunnugt, að Ijdrðúnganna gætti
þ;í varla, nema að nafninu til, eptir að menn voru búnir að setja
eitt allsherjarþfng fyrir alIt landið. Þegar hin fornu fjórMngaþíng
í upphafi voru sett, þá kom það þó ei af því, að menn í raun og
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veru vildi margskipta yfirstjórn alls landsins, að því leyti, sem hún
þá nokkurn tíma var til, en þau voru að eins sett til braðabyrgðar,
á meðan ekkert almennt þing var til fyrir allt landið; og sest þetta
bezt á því, ab þau féllu líka undir eins niður aptur, þegar almennt
allsherjarþing var komið á við Öxará. Undir því stóðu síðan bein-
línis hin fornu vorþing eoa héraðsþíng, og eins ætti nú sýslur og
sýslunetndir, er helzt mundi koma í stað vorþínganna, að standa
beinlínis undir almennri Iandstjórn ; og finnst mer það þii aðalatrið-
ið, að menn nú einkum bendi stjórninni á, hve nauðsynlegt oss er
að fá hreppa- og sýslunefndir, svo þessu megi verða framgeingt.

H. G. Thordersen : Eg ætlaði að tala fáein orð í þessu máli,
og vil eg þá heldur gjöra það fyr en seinna. Eg þakka hinum heíðr-
aða þíngmanni Skagfirðínga fyrir þá ræðu, er hann nú hélt, því eg
álít hana í alla staði retta, þjóðlega og á góðum grundvelli byggða;
eg vil, eins og hann, ekki nú gánga út í neitt einstaklegt; heldur vil
eg kannast við, að eg tek öldúngis að mer, þa~ sem hann sagði,
og mun eg greiða atkvæði mitt samkvæmt ræðu hans.

Jón Hjaltalín: Nú held eg við Íslendíngar ekkí þurfum að
óttast fyrir stjórnleysi ; það ætlar loksins að verða einlæg stjórn allt
saman; það er verið að tala um sveitastjérn, sýslustjörn, yfirstjórn,
og eg veit ekki hvað mlkíð ; stjórnararnir virðast mí að ætla að verða
5VO margir, að þeir hafi nóg með að stjórna sjálfum ser. Mér dett-
ur í hug, það sem hinn mesti stjórnvit.ríngur þessarar aldar, Napd-
leon gamli, sagði: "þegar menn ætla að fara að stjórna með nefnd-
um, þá er auðséð, að enginn maður er til, sem kann að stjórna, og
þá held eg se betra, að menn vítí hvar. þeir eru, sum se í hel beru
stjdmleysí". þao er verið a~ tala um grundvallarstjörn, sem eigi a()
byrja neðan frá á sveitarstjórnunum; en eg hefi aldrei heyrt, að
lægsta stjórnin se grundvallarstjérn, og þeir, sem tala um slíkan
grundvöll, held eg hafi ekki mikla hugmynd um, hvað grundvall-
arstjórn er. Að minnsta kosti ættum við í þessu máli að vera
vissir um, að vi~ feingjum betra í staðinn, áður en við fleygjum
því frá okkur, sem víð höfum, Hreppstjórar vorir eru margir
dugandlsmenn ; en það er það versta, að þeir eru brúkaðir eins
og hribarkhírar, og vildi eg vel fallast á, að finna upp ráo til
að komast hjá því. En að fara að stofna nefndir í sveitunum, held
eg verði árángurslaust. Nefndastjórn á illa við alstaðar her á landi,
bæði sökum strjalbyggðarlnnar og vegaleingdarinnar; hún er einúngis
til a~ eyða tíma manna til einkis; og menn vita þar hjá, hvað nefnd-
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ir eru opt sundurlyndar, þær lenda. allopt Í rifrildi og ésamlyndl,
sem hamlar öllum framkvæmdum og setur allt Í bobba. Sama er
að segja um sýslunefndlr, þær eru örðugnr, fyrirhafnarsamar og sund-
urlyndar. Eg vil þVÍ ekki fara leingra, en mæla með 1. uppástúngu
nefndarinnar, því hitt sýnist mer öldúngis talað út í loptíð, og ef
farlð verður fram á það, held eg stjórninni litist ekki á blikuna.

Framsögumaður : þa'ð kemur mí fram sama skoðun hjá hinum
hattvirta 6. komingkjörna þingmanni, og víð nngtrbiinfngsumræðuna ;
en eg hélt, að hann mundi ekki fura fram á það aptur, og ætlaði
þVÍ ekki að svara métb.írum hans, en nú finn eg mig kmiðann til
aÐ gjöra það Í Um orðum. Hann segir, að ekki se vert a'ð gjiira
neitt við sveítarstjérnlna, fyr en stjúrnarsldpunin se kourín Í annað
horf. Honum þykir það öeðlílegt, að leggja grundvöllinn að neðan,
hann vill sum se ekki láta stjórnina fæðast á fótunum, og það kann
nú að vísu ao vera í sumu eins gott, að höfu'ði'ð beri fyrst að. En
her er þao ekki svo. Eg held það se til lítils, að setja hina æðstu
stjórn, ef etjórnleysl er ao neðan ; það er víst betra, ao góo stjórn se
fyrst á heimilum, þa í sveitum og í sýslunum, því þ,i vero ur hægra

fyrir æðstu stjórnina að r.íða, og gánga þannig 110 neðan upp eptir.
Hann sagðist vera iínægður með stjórnlna, sem nú er í hreppum, en
kvartaði yfir, að hreppstjórarnir væri brúkaðir eins og húðarklarar,
En til a'ð hlífa þessum huðarklarum, ætlum yio nú að hafa 2 eða
3 til reiðar, og hvað þykir þá hinum háttvirta þingmanni að því,
þó "ib höfum hestaskipti ? þar sem hann sagði, a'ð við ættum ab
nálgast stjórnina, þá gjörir nefndin það, þar sem hún vill, að fario

verði eptir grundvallarreglum alþíngis 1855. Hann segir, að ser se
yfir höfuð að tala illa við nefndir; hann segir, að þær se til að koma
ii óstjórn, og vitnaði það til einhvers hins mesta manns; þetta þykir
mer k:ítlegt af honum, sem gekk svo vel fram Í að fá á hreppa-
nefndir og sýslunefndir í klaðunuíllnu ; hann "ill víst sitja a'ð þessum
nefndum einsamall, svo það er líkt og sagan um 2 bræður, annar
sagðl : "þegi þri, Íngjaldur, lofaðu mer a'ð bölva "j en ef einhverjir
aðrir vilja f.í nefndir, þá eiga þær að leiða til ó~tjórnar.

Guðmundur Brandsson : þaÐ er undarlegt, ao hinn háttvirti
6. konúngkjörni þíngmaður, jafnfrjálslyndur maður, skuli hafa svo
mjög á móti hrreppastjrirnarnefndum, og þó hann vitnabl til Napól-
eons, þá held eg það þýN Iítið, því menn "ita ekki, í hvaða stöðu
hann var, þegar hann sagðl það, sem hann minntlet á; má ske hann
hafi "erið orðinn einvaldur keisari, og þá var það eðlilegt, þó hann
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segðl það, úr því hann vildi láta sem flesta lúta veldi sínu. Eg hefi
heldur aldrei heyrt, ab alþíngi væri á móti, ab nefndarstjórnir kæm-
ist á, og því síður hefi eg heyrt þjóNna 1\ móti því, Mer þykir
þetta vera Í mótsögn við þatl, sem hann talaM Í lælmamálinn, þeg-
ar hann fann a~ því, ab stjórnin hefði farlð að eins manns ráðum,
án þess ab ráUæra sig við aðra, eða þá hafa ráb af honum ~jálf-
um, sem kunnugusturn málinu. Þa~ er auðséð af þfngræðunurn, ab
1. og 2. uppásttínguatriN nefndarinnar vinna samþykki þfngsins ; en
það er eins og menn keppist um ab kveða Ilpp daubadöm yfir nmt-
manna-ernbættunum; en menn vita má ske ekki, hverju menn sleppa,
fyr en ef þau yrðl af tekin, og getur vel ver ib, ab arntmennlrnlr
verði góðir, þegar þeir eru farnir, og menn vildi þá. gjarnan hafa
þá aptur; það eru ekki orðnir enn svo göðtr vegir her á landi, ab
allt af verði hægt ab hlaupa til þessarar einu abalyflrstjrimar, sem
menn eru ab tala um. Viðvíkjandi þessum 2 aðstoðarmönnum, sem
margtalað hefir verið um, þ;i held eg, ab amtmönnunum þætti vænt
um ab fá þá, því þeir fli svo mörg ónot fyrir aðgjörðir sínar, ab
þeim er það víst ekki of gott; og ef þjéðín I{ýs þessa aðstoðarmenn,
þá getur hún kennt sjálfri ser um, ef eitthvað kynni ab misheppn-
ast meir en ábur.

Stefán Jónsson: Eg vona, ab 1. og 2. uppástúngan f,íí full
meðmælt þíngsins, og því ætla eg ab sleppa að tala um þær, en
um hina 3. hefir mí margt verið rætt. Eg held, eptir því, sem eg
hefi heyrt á umræðunum, ab stjórnin verðí litlu nær, þó hrin se lát-
in standa, og held eg því réttast, ab sleppa henni, og lofa stjórninni
a~ ráða, upp á hverju hún stíngnr, þegar lnin sendir sfðan frumvarp
til þíngslns, og þá er hægt a~ laga það, Eg er reyndar ekki eins
fastur á því, að fá þessa einu yfirstjórn, eins og hinn hríttvlrtl full-
trúi Snæfellssýslu ; og þó hinn luittvlrti fulltrÍli frá Skagafjurðarsýslu

segði, ab þrídeilíngin væri óhol!, og tók til dæmis klaðam.illð, þá
er eg á gagnstæðri skoðun um kl.ibamallb ; því það er ósagt, hvernig
farið hefði, ef öll yflrstjdrnin heföl verlð lÍ einum stað, og má ske
þar sem hún er hæst í því máli. En eg ætla nú ekki atJ fara leíngra
út í það, því það kemur ekki þessu rnalí við. Eg ætla ab gefa at-
hæði mitt fyrir 1. og 2. uppástúngu nefndarinnar, en ekki fyrir 3.
Eg er ekki á mói tölul. 10. og 11., ekki af því ab eg "iti til, ab
amtmennirnir hafi mísbnikab vald sitt yfir jafnaðarsjöðnnm, en það
væri gott, a~ stjórnin sjálf ekkí skipi þeim ab borga það, sem ekki
eru lög fyrir, eins og þó hefir má ske átt ser stað.
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Konúngs(ulltrúi: Eg skal fara nokkrum orðum um atkvæða-
skrána í þessu máli. Hvað 1. uppástúnguatriM nefndarinnar snertir, þ,i
hefi eg fyrir mitt leyti ekki á móti því, nema mer þykir orðið "næsta"
of ákveðíð, því það el' óvíst, ao stjórnin geti orðið búin fyrir næsta
alþíngi með það frumvarp, sem innibindi í ser alla sveítarstjdm her
á landi, bæði landsins, ef sá vegur verour tekinn, og amtanna og
sýslnanna og hreppanna. Móti npp.ístringunní í tölulíb 2. hefi eg ekki,

því hún er ekki takmarkaori en svo, ail stjórnin hefir frjálsar hend-
ur að taka það, er henni þykir bezt henta. Breytíngaratkvæðlb nr.
3. er ekki annað en orðabreyting til skýrfngar, og viðaukatkvæðið
nr. 4. er nákvæmurl útskyríng þess, sem nefndin sjulísagt hefir
meint. þar á mót get eg ekki fallizt ,1 breytíngaratkvæðí nr. 5,
því hvorki álít eg, ail aðrir sjöbír, en jafnabarsjdblmlr eigi að borga
aðstoðanuönuurn, ef þeir verba settir, og ekkert er heldur í þessu
hreytíngaratkvæði ákYeoið um þá tiltölu, eptir hverri hver sjöbur á
að taka þ:ítt í kostnaðinum. Eg fyrir mitt leyti skal ei vera móti
upp.istúngunni undir tölulið 6.; því verði settir slíkír aðstoðarmenn
nmtmörmnnum, þ.í léttir það erfiöí þeirra og ribyrgb þeirri, sem á
þeim hvílir, og svo get eg að hverjum amtmanní muni finnast. En
eg get á hinn bóginn ekki gefi'ð þínginu neina von um, að stjórnin
muni fallast Ii eða álítn það nauðsynlegt, ab setja amtmönnunm því-

líka tilsjónarmenn, sem her er stúngið upp lí, fyr en fullkomin sveita-
stjórn er kominn á. Eigi þessir aostóð"nllenn að hafa nokkra þýð-
íngu, virðist það nauðsynlegt, n'ð þeir hafi atkvæðíerétt, eins og við-
aukatkvæðí í tölulið 7. fer fram lí; en þar af leiðir þá aptur, ao
ef þessir 2 menn eru á einu mali, þ;i gildir amtmannsins atkvæði
ekkert, ef hann er þeim mótfallinn, en bæði mun það þykja Isjar-
"ert, og stjórnin mun heldur aldrei fallast á það ; amtmuöurlnn yrti
þVÍ að hafa vald til að ónýta (suspendere) upp á eigin abyrgð á-
lyktanir aðstoðarmannanna, þangað til úrskurður stjórnarinnar er
feinginn, þegar hann álítur þær annaðhvort lögum gagnstæðar, eða
mðtstríðandl almenníngsgagnl. Nefndarinnar upp.istringu í tölulið 8.,
ao alþíngi skuli kjúsa þessa menn, get eg ei fallizt á, og enn þá
síður upp,íshínguna nr. 9.; þYÍ bæði er þa'ð, ao amtsbriar eiga rett á,
ao kjósa í þessu tilfelli, en ekki er sagt, a'O alþingi kj(Í~i þ,i eptir
sömu grundvallarreglum, sem amtsbúarnir mundi hafa fylgt, og svo
er hitt, að þessir menn geta d;íi'ð rétt eptir að alþíngi er slltið, og
þá yr'ði amtmennirnlr aðstoðarmannalausír, þánga~ til næsta alþingi
verður haldið. Uppástúngurnar undir tölulíð 10. og 11. ætti þíngíð
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a~ fella, þVÍ þar sem í þeim er talað um, a~ ekki megi borga nema
eptir lögum úr jafnaðarsjöðínum, p,i er allt komið undir því, hvað

menn skilja vlð lög; þVÍ ef menn skilja við lög einúngis það, sem
nú kallast lög í straungum skilníngí, þau nefnilega, sem eru sam-
þykk] af konúngl og rtkisdeglnum, þá eru flestar útgjaldagreinir
[afnaðarsjéðsins, sem ekki hafa vio slík Wg ao styðjast ; skilji menn
líka við lög gamlar tilskipanir og komingsbref þá hafa mörg útgjöld
jafnaðarsjéðsins heimild sína í slíkum Iagabobum ; en þó eru mörg
gjiild, sem einúngis hafa kansellibréf, rentukamrncrbrðf og nibherra-
bref ao styðjast víð, og ern þau full heimild fyrir slíkum gjöldum;
því reglan er, að þau gjöld, sem nauðsynleg eru til opinberra þarfa
og ekki eiga ao greíðast af öðrum sjóðum, skuli greiðast af jafnað-
arsjriönurn ; það getur Því opt "ið borið, að amtmenn geta verið í
efa um, hvort einstök gjöld skuli greioast af jafnaðarsjóðnum eða
komingssjöbi, t. a. m, ferðakostnað embættismanna í vissum erinda-
gjörðurn ; en Í slíkum tilfellum leita amtmenn jafnan úrskurðar,

Framsögumaður : þao gladdi mig, að hinn hæstvirti 7wnúngs-
fulltrúi var meðmæltur því af nefndaarlitínu, sem mest er í varið,
tölul. 1. og 2. Hann taldi efa á því, hvort stjórnin mundi geta

lagt það fyrir "næsta" þing, því hún mundi ekki vilja gjöra það, fyr
en hún sæi, hvernig stjórn landsíns færi; en stjórnin hefir þó híngað
til ekki sett þao í svo n.ilð samband; því 1855 sendi hún frumvarp
til sveítastjérnarlaga án hins, og í auglýsíngunni til alþíngis 1857

nr ekki getið um, að það se því máli neitt til fyrirstobu, svo eg
skil ekki í, að henni sökuill þessa se ómögulegt, að leggja frumvarpið
fyrir næsta þíng. þar sem hinn hæstvlrtl 7wnúngsfulltrúi gat um,
að það yrði vandræði fyrir aiutrnannlnn, ef annar abstoðarmannanna
dæi á milli þínga, þ,i vil eg leyfa mer að geta þess, að eg ætlaðist
til, ao það yrði nákvæmar tekið til í Irumvarpínn, um að "elja skyldi

varaaðstoðarmenn, og þótti nefndinni ekki þurfa að fara leingra út
í það: Ao öðru leyti held eg það se nokkur mlsskílníngur hj.i þeim
þingmönnum, sem halda að 3. atriðið verði til þess, ao halda amt-
mannaembættunurn við, en það er ekki; því ef þau verða af tekin,
þá er auðvitað, að það, sem stendur Í sambandi "iC embætti þeirra,
verður líka að falla; svo eg held það se eingin astæða til a~ fælast
3. atriOi~ þess vegna; e~ annað mál er það, hvert vert se, að taka
nokkur serleg atri'bi í yfirstjórninni fram; og er eg á þeirri mein-
ingu, að það se eins rétt, að sleppa því nú. Þa~ getur verið, ab
það þyki eðlilegra, að amtsbúar velji þessa menn, en mer stendur
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stuggur af þessum margbrotnu amtakosníngum, því það er heldur
ekki gott a'b koma þeim við, þó það kunni a'b heppnast einu sinni;
þa'b er líka mikill kostnaður, að ferðast svo lángan veg. En eins
og eg gat um áðan, þá er það misskilníngur hjá hinum heibruba
þíngmanni Mýramanna að halda, all amtadeili geti átt ser stað lÍ

þínginu, því her verbur að vera viss tala þíngmanna til staðar,
ef fundurinn á að verða lögmætur eða nokkur ákvörðun tekin eptir
alþfnglstilskipunlnni.

Indriði Gíslason: Hvað greinina undir tölulið 1. "ið ríkur, þ,í
mun eg gefa henni atkvæði mitt, og undir tölulill 2. líka; og þá eru
nú breytíngar- og viðaukaatkvæði þíngmanns Reykvíkínga ; þeim mun
eg líka gefa atkvæði mitt b.iðurn, og þar af leitir þ,í, all eg get
ekki fallizt lÍ breytrngnratkvæöi þingmanns Barðstrendínga ; en tölu-
Ii'b 6. og 7. mega nú allir geta nærri, að eg muni ekki hafa óbeit
á, jafnrei þótt eg heldur vildi, all varaupp.ísnlnga mín næðí heldur
hylli þíngslns ; en það hefi eg samt Iast-ísett mer, all hafa eingin
ummæli um hana, eða halda henni neitt fram, þrí það er ekki nein
þörf á þVÍ, þar sem eg er fullviss UI\1 það, all allir þingmenn hljóta

all vera henni meðmæltir, og þekkja hvor nauðsyn er á, að takmarka
þetta takmarkalausa vald yfir jafnaðarsjóðunum eptir því, sem ótal
raddir hafa hrópat'l, sýnt og sannað; all eins bið eg þfngrnenn að
gæta þess, all vnrauppristringan verour borin upp, hvort heldur sem
fyrri hluti atkvæðaskraarlnnar verour felldur eða studdur. Þíngmað-
ur Skagfirðínga hafði móti henni vegna þess, aö hann ekki vildi
halda við valdi amtmannanna ; eg get mí ekkert séð á móti því,
að lögakvebnar reglur se fyrir gjörðum þeirra, :í meðan embætti
þeirra eru víb lýti. Þíngmanni Eyfirðínga vil eg a~ eins svara fám
orðum ; þó skal eg stilla mig um að fara lángt; hann hældi mikið
þessari fylkjastjórn og skýrskotaði til kl.ibanuilslns ; eg skal nú ekki
l;í honum þuö, þegar að einn skipaði að skera, annar að lækna, og
þrlcjl allt og ekkert, eða þ.í let reka á reibanum, eins og verkast
vildi,

Benedikt Þórða1'son: h'í er níl HH varið fyrir mer, eins og
fleirum þíngmönnum, að eg fúslega aðhyllist fyrsta uppzístúnguntriði
nefndarinnar og eins hið annað, og mun eg gefa atkvæði fyrir þeim.
Mer sýnist lítið vit í þVÍ, að biðja stjórnina nm sveitastjórnarfrum-
varp handa oss, og benda henni ekki á neitt, til þess að la.;;a það
eptir; en sú bendíng er í 2. atríðinu, en 3. og 4. atríðunum ekki,
og tala eg því ekkert um breytíngar- og víbankaatkvæðln, og at-
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kvæbí mitt hefði eg ekki minnzt á með einu orði, væri eg mí ekki

neyddur til þess, með því að það hefir verið misskilið og meiníng
mín í þVÍ færð afvega; eg Hit mí ekki, hvernig það gat leitt nokk-
urn :í þá stefnu ; eg held þó að oröln : "el' þeir hafa undir hendi",
se ekki vandskilíu ; eg get ekki ætlað þ;I'ð, til dæmis a'ð taka, að
amtmaðurinn í vesturumdæminu meti sig hafa undir höndum sjó'ði
hinna amtanna, sem honum koma ekkert vlö, sem hann hefnr ekkert
ómak fyrir, og af hverjum hann eingu getur miðlað ; mig minnir, a'ð
hinn heibruðl varaforseti kvartaði ekkert um það, a'ð ser ekki skyld-
ist atkvæbíð ; nokkuð var það, ef eg man rétt, þá fórust honum þau
01''0 um það, a'ð hann mundi heldur hallast a'ð þVÍ, en hinum vara-
ntkvæðunum,

H. Kr. Friðriksson: Eg let það í ljósi vi'ð undlrbúníngsum-
ræðu þessa mals, að eg mundi gefa atkvæði mitt fyrir 1. uppá-
stúnguatri'ði nefndarinnar, a'ð herða á stjdrninnl, a'ð leggja fyrir þíng-
i'ð frumvarp til sveltastjrirnarlaga, og þ;í jafnframt, að þfngið benti
stjdrnlnni á þann ~I'\IndvölI, sem það vildi a'ð stjórnin leg'ði fyrir
frumvarpinu, og því vil eg líka halda öðru atriðlnu aptur að orð-
nnum : ?Jhm'ð stjórn", o. s. frv., en svo finnst mer ekki eiga að bæta
meiru við, og vil eg því biðja hinn háttvirta forseta að skipta tölu-
llðnum í tvennt, þegar til atkvæða kemur, og láta fyrri hlutann enda
Ii ,,1855", og leita atkvæða um hvern hlutann fyrir sig; því að eg
vil Iáta stjörnlna vera sjálfní'ða um, hvort hún tekur a'ð eins í neðri
deildunulll eoa Í ö11u tillit til grundvallarreglanna í álitsskjali þtngsins
1855. Um 3. uppastringuatriðl nefndarinnar er það a'ð segja, að það
lítur svo út, sem nefndin hafi verið f skák víð þíngi'ð, og ætlað a'ð
setja það í nuit ; en mer finnst hún hafa línazt síðar, eptir því sem

framsögumanni frirust orð, og hrin hafi se~, að hún ur þVÍ mer
sjálf orðin peðrffsnuít. Eg held líka, a'ð það eigi alls ekki "rt, að
til taka nokkuð um yfirstjrirnína einmitt ~ sama þíngi, og verið er
að bibja stjórnina um frumvarp til stjórnarfyrlrkouiulags, og held eg,
að það se a'ð ölln leyti óþarfi, a'ð takmarka halla í upp.ístúngunum,
og held eg því, að bezt se a\') sleppa 3. atrlðínu; en ef það verður
tekið, þ,i ætla eg breytfngaratkvæðl mín ekki óþörf, enda hefir nefnd-
in samþykkt það undir tölul, 3.; sömuleiðis sýndi hinn hæstvirti kon-
úngsfulltrúi ljóslega fram á, a'ð það væri eigi óþarft, að bæta hinum
4. tölul. við, því það er eðlilegt, og eg se ekkert á móti þYÍ, að
hvert amt borgi kostnabínn fyrir að stjérna þeim sjó'ðum, sem þar
eru, án þess a'ð skipta honum niður á ýmsa sjó'ði. Breytíngarat-
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kvæðið undir tölul. 5. gjiirir þetta allt svo margbrotið, auk þess, sem
eigi er talað um, eptir hvaba tiltölu kostnaðinum skuli jafna niður á
sjóðina. Hver er sú tiltala ? l)a'ð er líka mlsskilníngur hjzí þeim

fáu, sem vilja mæla fram með 3. uppristringuatríðinu, er þeir gjöra
það sökum þess, all þeir yilja halda amtmannastjórninni, því mer
sýnist þa'b liggja öldúngís fyrir utan mallð, hvort amtmennirnir eigi
all vera ella ekki; það á her ekki við, a~) hæla þeim eða lasta þá.
Þíngmaðurinn frá Dalasýslu bar það upp lÍ mig, að eg hefði hrósall
amtastjdrninni, en þa'ð er ekki satt; hann hefir víst meint það til
þíngrnannslns frlÍ Eyjafjarðarsýslu ; en mer finnst það ekki eiga "it,
all hæla amtastjórninni á einum stall, en lasta hana á hinum; mer
finnast það óþarfaslettur, all vera a'b koma með það, að illa hefðí
farið, ef fylgt hefði verið alstaðar nm landið atkvæði eins amtmanns-
ins. Þa'b eru nú 2 skoð.mír um það, hvað heppilegast hafi verið í
kláðanuílinu, svo mer þykir, all þess konar slettur hafi ekkert átt
skylt vi~ þetta mál. þar sem hinn heiðrabí þíngmabur frá Gull-
bríngusýslu sagði, að menn í malinu um bæjarstjórn á Akureyri
hefði verið að biðja um, all allt yrði lagt undir amtmennina, og
þannig viljað festa amtmannaembættin, þá er það hreinn misskiln-
íngur ; það verður þó all gj1ira r:i'b fyrir umtmiinnunum meðan þeir
eru; en það er ekki þar með sagt, a'b menn haldi með amtmönn-
unum; enda er í nlðurlagí astæbnanna fyrir Akureyrarfrumvarpinu
með berum orðum, að atkvæði amtmannsins verði Ielnglð í hendur
hinni æðri sveitastjdru, þegar hún kemst á. þa'ð getur vel verið, a'b
þegar stjórnin leggur frumvarp fyrir þínglð um yfirstjórn landsins,
þá vilji hún halda amtmönnunum, annaðhvort með sama valdi og
nú, eða þá allt öðru valdi, eða líka alls ekki hafa þá; en meðan
stefna stjórnarinnar er óviss í því 1I11ili, og hún er all búa sig undir
frumvarpið, þá þykir mer ekki þörf á, að binda hendur þíngsins og
stjórnarinnar "i'b neina vissa stefnu. Þetta er ekki SYO ab skilja,
all eg se á móti, að abstoðannenn verði settir, er amtmönnunum :í
ull halda, en mer þykir ekki tími til þess nti a'b taka það fram.
Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sýndi líka fram á, hvaða ókostir væri
við kosníngar þessara manna o. fl., og svo eg ekki orðletngi þetta
mál, þá ætla eg a'b enda ræðu mína, í þeirri von, að þíngmenn flasi
ekki að, a'b gefa atkvæði sín fyrir 3. og 4. uppéstringuatriðum nefnd-
arinnar.

Ásgeir Einarsson: Þa~ er skaði, a~1 hinn háttvirti þingmaður
Reykjavíkur skuli hafa mísskilíð þíngmanninn úr Dalasýslu; eg kalla
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þa~ skaða, því þjöðin borgar eins hinar óþörfu ræðurnar eins og hinar
nytsamari. Eg ætla nú ekki að fara að tyggja upp það, sem er marg-
tuggið í þessu máli, en gef samþykki mitt fyrir 1. og 2. tölul.; einúngis
vil eg geta þess, að orblð ,)næsta þíng" í tölul. 1. er verulegt atriði, og
er mjög hæpið, að stjérnin geti komið því við. Mig furðaði á því,
að hinn hæstvirti konúngsfulltrúi skyldi mæla fram með tölul. 7.
a~ nokkru leyti; en mer finnst, að aðstoðannennlrnlr verði þýðíngar-
lausir, ef þeir hafa ekki fullan atkvæðísrétt, og fannst mer þyrfti að
tali a það fram, ef 3. uppastunga nefndarinnar yrðí samþykkt; en
hann sagði, að það ætti ekki víð að taka atríðl það fram nú, og ~r
eg á því líka.

Ólafur Jónsson: Mer liggur nú við a~ segja um uppástrlngu
hins beiðraða þíngmanns úr Reykjavík, eins og maðurinn sagði, eptir
að hann var búinn að brúka meðal , sem hann hafði feingið hjá
lækni: »dálítið versnaði eg"; hann ,iII taka í burtu seinni partinn
af öðru nlðurlagsatrlðíuu ; en það sj ii allir, a'ð það væri þá til að
binda hendur stjórnarinnar enn meir, ef hún annars vildi fara nokk-
uð eptir tillögum þíngsins; því þá ætti hún að byggja ií þeim grund-
vallarreglum, sem þíngið talaði um 1855, ekki eintí.ngis hvað hreppa-
og sýslustjérn áhrærlr, heldur einnig í allri byggíngu þingsins nm
hin síðustu úrslit málanna, og get eg ekki fallizt á þetta; eg vil
því halda greininni óbreyttri, og fella ekkert aptan af henni.

Framsiiqumaður : Eg græddi þó það á ræðu hins háttvirta
þíngmanns frá Reykjavík, að eg sá, no hann er allra-bezt! skákmað-
ur; hann heit að nefndin yrði mát; en það er undarlegt, a'ð þar sem
hann kallaúi 3. og 4. uppastdnguatrlbln »peð((, þ,i heit hann þyrfti
svoddan skelfíng til að fella þau. það eru undarleg forlög þessara
atriða; það er eins og þau geti ekki fallið, þó nefndin vilji, því
það koma nýjar og nýjar umræður, sem miða til að halda þeim við,
og er það sannarlega öðruvísl, en a~ vana lætur. Eg get ekki verið
mótfallinn því, sem hinn heiðraði þfngmaður Reykvíkínga stakk upp
á, að skipta 2. tölul. við atkvæðagreiðsluna, því eg þori að leggja
það undir þíngið, og skil eg ekki I, að svo til tækist, að seinni hlut-
inn verði felldur, þó hann se borinn upp Ser í lagi.

Brynjólfur Jónsson: Eg álít öldringis óhæfilegt, að kljiifa tölul.
2. í sundur, því þá hefir stjórnin alveg lausar hendur, og getur tek-
i~ frumvarpið í hvaða átt, sem henni líkar, þegar ekki er til tekið,
hverju þær grundvallarreglur eiga ab vlðvíkja, sem frumvarpið á að
styðjast víð. Sömuleiðis vil eg samþykkja, a~ beðið verði um,ab
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Jrumvarpið komi Iyrír næsta þíng, því eg veit af reynslu, að hrepp-
stjórar ekki geta ráN~ úr vandarnálnm , ne þora að framkvæma,
án þess að taka ser menn til raðaneytís, og út af því hafa kornið
upp nokkurs konar hreppanefndlr, án þess þær hafi verið byggðar á
nokkrum vissum grundvelli. þetta bendir á, a~ þörf se á nýju fyrir-
komulagi svo fljótt, sem verða mætti; sama er að segja Illll sýslu-
nefndirnar, og svo upp eptir, og því vil eg ekki sleppa 3. uppá-
stdnguatriðtnu ; því eins og eg álít, að einn maður ekki se fær um
að stjórna öllu, svo vel fari í einum hrepp, svo álít eg líka, a~ ef
sýslunefndir eiga ser stað, þ;í verði málefnum sýslunnar betur stjórn-
a~, heldur en ef ei væri nema sýslumaðurlnu einn; þessu samkvæmt
álít eg nauðsynlegt, a~ hver amtmaður hefði ser aðstoðarmenn, a~

minnsta kosti fyrst um sinn, þar til öl yrðí korníð einni aðalyflrstjörn,
sem gæti sameinað í ser stjórn allra þriggja amtanna.

Magnús Andréssot»: Eg ætla að eins að gjöra grein fyrir,
hvernig atkvæði mín muni falla ; og er það sjálf8agt, að eg vil 1.
og 2. atriðið, þó hinn hæstvirti konúngsfulltrúi talaðl um, a'ð frum-
varpið mundi ekki geta kornið fyrir næsta þíng; þé held eg það ætti
ekki ao gjöra nein áhrif á þetta atriði, því stjórnin gjörir það ekki,
nema Mn geti. Sömuleiðis hneigist eg að 10. og 11. tölul., því

mer finnst ekkert a~ því, þó í bráðina verði einhver takmörk sett
fyrir stjórn amtrnanna yfir sjóðunum, því það er nú fari~ að tala
svo margt um það ; eg held það væri líka þægilegra, bæði fyrir amt-
mennina sjálfa og hina, sem tortryggja, rir því að tilfinníngin er farin
að vakna svo hjá mönnum, til að vilja sjá, hvernig sjóðunum er
varið, Eg er líka með tiilul, 3. og 4.; en um tölul. 5. veit eg varla,
hvað eg lÍ að segja, því þa~ er ekki getlð um, hve margir sjóMr
það se, en síður um tiltöluna. Eg felli mig bezt við tölu!. 4. í því
efni; sömuleiðls gef eg atkvæði mitt með tölul. 6., en við tölu!. 7.
þykir mer Isjárvert, a~ þeir 2 aðstoðarmenn hafi atkvæðisrétt, því
þeir þurfa ekki að vera þýðíngnrlausir fyrir það ; þeir get.a l;ítio sitt

álit koma fyrir almenníngs augu, og það er strax mikið í það varið;
en ef þeir hafa atkvæðisrétt, þá verða amtmennirnir þýöíngarlausir,

þeir verða þá minni hlutinn, og getur það gefið tilefni til óþægilegs
frests lÍ málefnunum; því amtmaðurinn mun þó leita liðs hj,' æðra
valdi. En um það, að ekki se vert ao fara ml þegar fram á þetta
með aðstoðarmennina, því yfirstjórn se í vændum, þá læt eg það
svona vera; það er langt síðan Iarlð var a~ tala um það, og þó er
ekki orðið af því enn þá; en hvort það rr gott, eba "ott ekki, a~
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amtmenulrulr sé, eim; og þíngmabur Eyflrbínga fór fram á, þá er
ekki víst, hval> bezt hefði orðíb í fj;Írld;Í~am;Ílinu, þó yfirstjórnin hefði

verið ein, og það er illt, að svo mikill nuilfræðíngur, sem þingmað-
urinn th Reykjavík er, skyldi kalla það slettu hj.í þíngmanni Ey-
firOínga, sem hann talaði í þá stefnu; eg gat ekkl tekið það svo.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þíngma~\1rilln frá Stranda-
sýslu bað míg ao skila því, að það hefðí öldtÍngis ekkl verið hans

meiníng, að gefa atkvæði sitt fyrir 3. uppastúnguatrlbl nefndarinnar.
Forseti : þar eð einginn tekur framar til mals, álít eg þessari

ályktarumræðu lokið. Vil eg þá biðja hina heiðruðu þíngmenn að
gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskrénní.

Var síðan gelnglð til atkvæða, og fellu þau þannig:
1. Nefndin (1. uppástúnguatriN), samþykkt með 24 atkvæðum,
2. Sama (2. uppastúnguatriðl):

a) Ab frumvarplð se byggt á þeim grundvallarreglum, er teknar
voru fram í álitsskjali alþíngis 1855, samþykkt með 20 at-
kvæðum gegn 5.

b) Hvað stjórn sveitarnálefna í hreppum og sýslum snertir, sam-
þykkt með 19 atkvæðum gegn 5.

3. Breytfngaratkvæbí H. Kr. Friðrikssonar samþykkt með 14 at-

kvæðum gegn 7.
4. Vfðaukaatkvæðí H. Kr. Friðrikssona1' samþykkt með 13 at-

kvæðum gegn 7.
5. Breytíngaratkvæði Benedikts Þórðarsonar fallíð með atkvæða-

greíðslunnl víð tölul.. 4.

6. Nefndin (3. uppástúnguatriN).
Þ ar eb óskað var nafnakalls, var það "ib haft, og fór það

þannig fram:
já (sögðu):

Brynjólfur Jónsson.
Arnljótur Ólafsson.
Guðmundur Brandsson.
Jón Sigurðsson frli Gautlöndum:
Magnús Andrésson.

Petur Petursson.
Stefán Eiríksson.
Sveinn Skúlason.

nei (sögðu):
Páll Melsteb.
Ásgeir Einarsson.
Benidikt þóroarson.
H. Kr. Friðriksson.
Halldór Jónsson.
H. G. Thordersen.
Indrlbí Gíslason.
Jón Hjaltalín.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannah.
Jón Slgurbsson fd Tandruselí.
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(nei sögðu):
Ólafur Jónsson.
Páll Sigurðsson.
Stefán Jónsson.
Vilhjálmur Finsen.
þ6rður Jónassen.

(Gísli Brynjúlfsson og Jón Petursson greiddu ekki atkvæðl).
Þannig sögðu 8 já og 15 nei, og var þannig uppdstúnguatrlðíð
fellt með 15 atkvæðum gegn 8, og þar með aptur fallinn tölul.

3. og 4.
7. Viðaukaatkvæði Ásgeirs Einarssonar fallið með atkvæðagreiðsl-

unni vlð tölul. 6.

8. Nefndin (4. uppastiinguatrtðl) fallið við tölu\. 6.
9. Vlðaukaatkvæð! Jóns Sigurðssonar frá Tandrasell, fallið víð

tölul. 6.
10. Varaupp.ístúnga Indriða Gíslasonar:

En fái stjórnin því ekki víð kornið, ao leggja frumvarp til sveita-
stjórnarIaga fyrir næsta alþíngl, að þá samt verði lagt frumvarp
fyrir næsta alþíngi, um það :
a) Að vald amtmannanna yfir jafnaðarsjóðunum verði nákvæmar

ákvebíð, samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11.
b) Ao eigi se lögð á þá önnur gjöld en þau, sem lög heimila,

fellt með 12 atkvæðum gegn 8.

e) Og að amtmönnum se ákveðin takmörk sett um það, hve
miklum gjöldum megi jafna árlega mestum niður á alþýðu,
fallið með II atkvæðum gegn 6.

11. Varaatkvæði Ásgeirs Einarssonor, fallið með atkvæðagrelðsl-
unni við tölul. 10, b og e.

12. Hvort rita skuli konúngl bænarskrd, samkvæmt þessari atkvæða-
greiðslu'? samþykkt með 21 atkvæði gegn 4.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þii næst til ályktar-

umræðu og atkvæðagreiðslu, málið um stofnun búnaðarskóla á
Íslandi. Framsögumaður í unilínu er hinn heiðraði þíngmaður úr
Suðnr-þíngeyjarsýtilu. Atkvæðaskrá í málinu hefir veríð prentuð, og
eg vona, að þíngmenn hafi hana víð hendina.

At k v æ ð a s k r a
í málinu um stQfnun búnaðarskóla.

A. Uppástringa Guðmundar Brandssonar:
Að máli þessu se Irestað fyrst UlU sinn.
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B. 1. Vi~auki nefndarinnar:
Ab inn í 1. upp.istringuatribí (tölul' 3) á eptir or'bio: "veiW(,
verði bætt; "að gjöf",

2. Viðauki Benedikts Þórðarsonar:
A'6 aptan við viðaukann tölul. 1 yer'6i bætt; "eða leigu-
laust",

3. Nefndin (1. uppasnlnguatríðl):
Að hans h:ítign veiti sem allrafyrst eina jörð í hverju amtl
til búnaðarlegra menntunar her á landi.

4. Sama (2. upp.ístúnguatrlðl):
Að stjórnin hlutist til um það ,·io amtmenn, að þeir velji
jör'bina, hver í sínu amtl, og kvebji ser til r.íðaneytis í því
II þjó'bl,jörna þíngmenn, og 2 jarðfréða menn.

5. Sama (3. uppásttínguatri'bi):
Að stjórnin hlutist til um það, að á þessum jörðum verði
sem fyrst komið á fót búnaðarlegum menntastofnunum, sem
bæði geti verið fyrirmynd í búnaði, jarðyrkju og kvikfjárrækt,
og líka veítt hæfilega kennslu í þessum greinum.

6. Breytíngaratkvæðl Guðmundar Brandssonar:
Í stað 4. uppástúngu nefndarinnar:

Að allur kostnaður til skóla þessa verði greiddur úr rfkis-
sjó'bnllm.

7. Nefndin (4. uppástúnguatri'6i):
A'6 því fe, sem þurfa þætti, til að koma stofnunum þessum í
þetta horf, megi jafna á landsmenn þannig, að helmíngurinn
hvíli á fasteign og helmíngurinn lí tíundbæru lausafð.

8. Hvort ritu skuli konúngl bænarskrá (samkvæmt þessari at-
kvæbagrelðslu.)

Framsögumaður (Jón Sigw'ðsson fni Gautlöndum): Eg þarf
nú því síður að fara mörgum orðum um þetta mal, sem það var
vandlega rætt vtð undlrbriníngsumræðuna ; helztu mdtbarur, sem
menn hafa komið fram með gegn því, eru það, nll stofnanir þær,
sem nefndin hefir stúngi'b upp á, hafi SYO mikinn kostnað í för með
ser, og að það þess vegna se évinnandí verk, að koma skólanum á.
Eg veit nú ekki, hvort mer tekst a'6 telja mönnum trú um, að 8'·0

se ekki, og að sumir þíngrnenn beri að óþörfu kvíðboga fyrir slíkum
álögum. Um nauðsyn skólanna efast menn nú ekki, og þvf verð
eg og ætla, að öllum landsmönnum mundi þykja æskilegt, að þeir
kæmist ,1 fót, og þeir mundi kunna því vel, þó þa'b nú altend þyrfti
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ao verja til þeirra dálitlu fe; það var nú greinilega fram tekið víð
nndírbúníngsumræbuna og sest hvað ljósast af nefndarálitinu, að það
er eingan veginn þessu þíngi ætlað ao segja, hvað miklu fe þyrfti að
verja til þessara stofnana, heldur vildi nefndin einúngis, að þíngið
gjörN sitt til, að koma máli þessu í gáng, með þVÍ að útvega jarð-
irnar hj;i stjórninni; þvi hún gat ekki verið í efa um, að þá mundi
landsmenn taka vlð m:ílinu og leggja til, það sein nauðsyn krefðí
stofnunum þessum til íullkomnunar, þao var tekið fram vio fyrri

umræðu málsins, og eg tek þao upp aptur, 110 ef menn kæmist að
þeirri nicur-töbu, að verja nokkru fe til að koma skólum á fót á
[örðum þessum, þ,i er það fe lagt í sjdð , sem landsmenn eiga
sjálfir, og sem mundi koma í góoar þarfir seinna meir. Eg skal þlí
snúa mer 110 atkvæbaskránni, og þeim einstöku breytíngaratkvæðum,
sem fram eru komin Í m.ilinu ; og þá fyrst að breytíngaratkvæðl
þíngmannstns úr Gullbríngusýslu undir stafl, A. þar er faríð fram á,
ao fresta m.illnu, en ekki sagt hvað leingi. Eg held nú, að undir
þessu breyttngaratkvæði felist það, að fresta millinn til fulls og alls,
eða með öðrum orðum, að fella það, og se eg ekki, hvaða avinníng-
ur það er fyrir þíngi'O og þjó'bina; þvf þ6 svo kunni nú ao standa á
sumstaðar, ao krtngumstæðurnar' og efnaleystð hamli því, að stofnanir
þessar komist í það horf, sem nefndin áleit nauðsynlegt, og sem æskilegt
væri, að þær kæmist í, þú se eg ekki, hvað mönmun getnr þótt að Því,
að nú strax se byrjað á, ao leggja grundvöllinn til þeirrar byggingar,
sem allir þó víðurkenna að brýn nauðsyn beri til ao upp komist, og
þega; það þ.i, eins og eg tók fyr fram, á að vera undir almenníngs
eigin vilja og kjörum komið, hvernig þessu er hagað, og hvað langt
farið er í þessu efni.

Nendin hefir tekið ser það breytfngaratkvæðí vio 1. niðurlags-
atriðið, ao inn í það se bætt orðinu j.að gjöf", þVÍ það var tekið
fram við undirbúníngsumræðuna, að það gjlirOi uppástúnguna ljósari;
annars áleit nefndin, að það gæti ekki valdið misskllníngl, og væri
enda samkvæmara almennum orðatiltækjum, þegar talao er um, að
Lí eltthvnð IÍr almennum sjó'bi, ao komingur veiti það, en gefi ekki.
Á vi(jankaatln'æNo undir WIllI. 2. gat nefndin ekki fallizt; því lnin
fær ekki betur SeD, en að ef það yrðí tekið, þa se raskað þeim
grundvelli, sem nefndin vildi að lagour yrOi til biinaðarlegrar mennt-
unar her landi; það er svo sem auðvitað, að ef stjórnin ætti þessar
jarðir sjálf og mætti taka þær aptur, hve nær sem henni sýndist, þii
mundi enginn rnabur f:íst til, aa leggja fe til þeirrar stofnunar, sem,
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þegar minnst vonum varðl, yrði kippt undan fötunum ; þar sem það
á hinn bóginn væri sú mesta hvöt fyrir landsmenn, ao leggja nokkuo
ab ser í þessu tilliti, þegar þeir sæi, að allt væri þeirra eigin eign, og
undir þeirra frjálsu forræði. Eg tek það því upp aptur, að ef þetta
viðaukaatkvæbi verbur samþykkt af þínginu, þá se eg ekki, að vlð
höfum stigið feti framar en ábur, í tilliti til búnaðarlegrar menntunar

her ;i landi.
Hvað breytíngaratkvæðið undir tölulíð 6. ahrærir, þá kann nú

míkið að tala fyrir þVÍ, all stjórnin greíbl fe það, sem þarf til að
koma skrilnnum lÍ fót, úr rfkissjóðnum, mellan lnin hefir ekki aðskilið
fjárhag Í,;lands og Danmerkur, eins og líka nefndin hefir í ljósi látlð
í nefndar.ilitinu ; en menn verða að gæta þess, að það er svo margt,
sem vie biðjum hana nú UIlI Í einu, all þess er varla að vænta, að
hún veiti það allt; og þá veit eg ekki, hvað það er, sem okkur væri
nær ao greiða, og sem okkur ætti ao vera kærara að greiða, en fe
það, sem her ræðir um. Eg ætla SYO ekki all fara fleiri orðum um
malíð að sinni, fyr en eg heyri, hvað þíngmenn leggja til.

Benidikt Þórðarson: Fmmsögumaðurinn hefir mí skýrt og skor-
inort lýst banni yfir breytíngaratkvæbí mínu undir tölulíð 2. á at-
kvæðasknínnl, og vona eg þíngmönnum hafi skllízt orð hans; en

honum Iaðist eptir, góoa manni, að geta þess, að hin heiðraða nefnd
hefir tekill fyrri hlutann af atkvæði mínu og gjört hann að sínu
atkvæði, því eg orðaði atkvæði mitt þannig: "ao gjöf eða leIgu laust";
her stendur þVÍ ilO eins aptari hluti atkva blslns eptir, og hafi eg skillð
framsögurnanninn rett, þ;í þykir honum s<Írlítio í hann "ari e, og vill
ekki nýta hann; það getur líka verið ao eg bjóði honum hann ekki,
því hægt á eg með, að taka hann aptur, ef vill, svo hann velti ekkí
fyrlr neinum. (Petur Petursson: Eg tek þá síðar! hlutann að mer).
Eg vil nú samt gjöra þínginn grein fyrir þVÍ, In' ers vegna eg setti
hann í atkvæðíð ; eg gat ímynðað mer, a'ð 8\'0 kynni fara, að stjórn-
inni litist bænarorðið "afl gjöf" heldur heimtufrakt svona fyrst í bráð,
meðan hún sæi ekki, að þó hrin færi að gefa jarðirnar, hvort og
11001' skólamir yrði reistir á þeim, og mundi, ef til vildi, neita bæn-
inni; þiítti mer því varlegra að við hafa nokkurn vara með orðunum
"eoa lelgulaust", og satt að segja þykir mer líkara, ao stjórnin mundi
fljótt og vel fallast á það, að ljá jarbírnar undir skólana fyrir ekkert,
en að hún gefi þær svona undir eins; það er gott, ef gjJfin Iæsts
en ekki ætla eg að fagna henni fyrri, en hrin er feingin.

Fm'seti: þao var satt, sem þíngmaðurlnn úr Barðastrandasýslu
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sagbl, a~ í breytfngaratkvæðl hans stó~ "a~ gjöf", en mer þótti ó-
þarft, að taka þessi orð upp aptur, þar sem nefndin sjálf kom milli
funda með víðaukaatkvæðið í næsta tölulið á undan, þar sem tek-

i~ var inn í þessi sömu 01'0: "aú gjöf".
Stefán Eiriksson : Eg er enn á því, að skóli þessi muni hafa

mikinn kostnað í för með ser. Eg ætla að g;ínga inn á fyrsta

uppástúnguatriOi nefndarinnar, svo að það se ekki til Iyrlrstöðu,
að skóli þessi komist ii í þeim ömtum, hvar nég re er til stofnun-
arinnar; en hvað tölul. 7. snertir, þii veit eg mí ekki, hvort það er
rétt af þfngmönnum, að leggja áliigur á kjöscndur sína; eg get ekki

annað en verið fastur á því, að þínglð eigi þó að fara varlega í, að
leggja miklar ;ílögur á menn út um lundíð, þegar maður ekki veit
um neinn vilja landsbría í því, nema frá 1 kjördæmi; því þó nefndin
hafi gjört áætlun ilO eins um 1,000 rd. í hverju amti um skólann, þá

held eg, að þessi líætIlln se nú ekki svo transt, að á henni megi
reisa skóla ; eg gæti miklu heldur trúað, aú skóll þessi mundi

geta kostað allt ilÚ 2,000 rd., þegar nú maður skoð ar, að amtmenn
og [arðfröðír menn eiga að ferðast um til að lítvega jörOina; eg vero

ab játa það UIlI mig, að eg er ekki fyrir þessar loptkastalabygg-
íngar, sem koma her fram á þíngsalnum, nema því að eins, að eg viti
her nm bil vilja landsmanna.

Guðmundur Brandsson: þao hefir nú orðið fyrir hörðum dómi,
breytíngaratkYæ'ði mitt; en dérnurlnn, sem þab fðkk, var ekki á rök-

um byggl'!ur. Þa~ var sagt, aú eg með þessu vildi eyða málinu; en
eg verð ðldringls aú bera á mötl því, þó eg vilji ekki hrapa að, a'b fá
það fram mína strax; það getur heldur verlö, að sumum, sem mæla
með þessu, þyki eg vera of nærsýnn, og a~ þeir sjái leingra fram í
veginn en eg. Eg get nú ekki se'O, að það se neinn skabl, að fresta
málinu; því að það er nú beoiú nm svo margt, sem mikinn kostnað
þarf til að legg]», að stjórnin hlýtur aú verða i vafa um, hvað hún eigi
ab veita; að því má gánga vísu, að hún muni neita einhverju, og get-
ur hún heldur, því meira sem beðið er um, barið fðskord við. Hinn
heiðraði þíngmuður úr Austur-Skaptafellesýslu tók það fram, a()
eingin bending væri komin fr.í þjóölnni um, að þessi skrili verði
stofnnbur, og lnin látin bera kostnaðínn ; eg er nú ;Í sama máli, að

það er ekkl vert, aú leggja neinar nýjar álögur á landsmenn, sem
menn ekki vita hvernig þeim er um; hin hefðraða nefnd minnti mig
á, að taka mer breytíngaratkvæölð, sem stendur undir tölulið 6.,
að það væri rettast að taka kostnaðinn úr rfkíssjéðnum, því þaðan
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væri hann rettast goldinn, úr þVÍ Danir hefði fe það undir höndum,
sem við ættum tilkall til, en sem þeir héldi fyrir okkur; en af því
eg er hræddur um, að þessi kostnaður f,íist ekki, og ekki se tiltæki-
legt, ao leggja hann lÍ Inndlð, eins og nú er á statt eða lítur út fyr-
ir, þá vil eg að málinu se frestað, Eg er ekki á móti malinu þar
fyrir, þegar kríngumsræbnmar verða þVÍ meðmæltar, en eg álít, að
nógur tími se enn fyrir höndum, til að hafa það áfram, þó það drag-
is t Í þetta sinn.

Framsögumaður : þao kann vel að vera, ao eg hafi lagt of stránga
þýðíngn Í breytíngaratkvæðl hins helðraba þingmanns, sem nti settist, en

eg er samt hræddur um, að ef það feingi framgang, þá mundi mtllö drag-
ast of leingi. Menn hafa verið að tala um skatta.ílögu, og uð þeir þættist
einga heimild hafa fni kjósendum sínum, til að samþykkja slíkt; en eg
Hit ekki til þess, að her se veriö að r.iðgjöra neinar skatta álögur í
eiginlegum skilníngi. Skattar eru almennt álitnir 110 vera árleg og lög-

likveNn gjöld, en ekki 01Írtillag, sem greitt er eitt skipti fyrir öli, eins
og her ræðír nm. Vilji nú þessir heiðruðu þíngmenn, sem mest
hafa talað her um, gjöra hreint fyrir sínum dyrum, og frelsa sálu
sína og kjósanda sinna af þessum voða, þá er þeim bezt að spreita
sig, þegar mál þetta kemur til umræðu ;Í amtsfundum þeim, sem
stúngiO er upp á í nefndarálitinu, en verji ekki talsgáfu sinni til að
spilla fyrir málinu, eður fella það her ;Í þíngi.

H. G. Thordersen : Eg hefi' nú ekki ætlað mer að taka til
máls í þessu máli, Því eg bj6st víð, að bændur mundi helzt verða
til ao ræða það, þVÍ að þeim liggur það næst, og eru vel færir til
þess; en kmiðnr af anda sjálf" mín stöð eg upp, til þess að mæla
fáein orð nm þenna skóla, því ilO lUlr er að ræða um skóla. Eg
hefi nú ávallt latíð það Í ljésl, ao eg vilji hlynna að allri menntun,
þ,-í mundi það þykja ésamkvæmni hj;i mer, að mæla móti þessum
skóla; en til þess vero eg að svara, að það er munur lÍ skólum;
það er talað bæbí um lagaskóla og Iæknaskdla her iÍ þíngi; og það,
sem mælir fram með þeim, er, ao koma upp embættismönnum, og
með slíkum skálum vero eg einkum HO mæla; en þegar verið er að
tala um búnaðarskéla, þ;í held eg, að heimiliskennsla í þVÍ tilliti, eins
og hvar sem henni verour vio kornið, se hin hollusta, og eg vil leyfa
mer að spyrja bændur, hvort SYO se ekki, eða er ekki astæða aa
búast vlð nægri tilsögn í búnaði heima í sveitunum, þar sem góðir
búmenn eru, einkum þar eð reynslan sýnir, að búnaðarháttum manna

fer fram á seinni árum? Eg vil, að ver varðveitum sóma heimil-
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anna, en það er þeirra sómi, að únga Iölkíð se vanið via vinnu; því
iðjuleysis er upphaf allra hörmúnga, og því se kennt að vinna .meö
hagsýni. þetta tala eg nú með mestu rósemi og af sannfæríngu
minni, og hugur fylgir máli; það er hugmynd mín, að það so eing-
in brýn nauðsyn að stofna þenna skóla, sízt í br.ið, meðan eins lít-
ur út, og nú fljörir. Eg vil því fallast á breytíngaratkvæbl hins
heíöraða þingmanns úr Gullbríngusýelu, aa málinu se freetað. þetta

nr mí það, sem eg ætlaði aa segja; það var ekki meira, því a'ð eg
er ekki vanur, aa halda langar ræður.

Gísli Brynjúl(sson: Svo asattur sem eg yfirhöfuð vero ao vera
við hinn h.iæruverðuga þingmann, er mí settist niður, um öll aðal-
atriðin í ræöu hans, og einkum um það, sem hann sagbí um heimilis-

kennsluna hol' í landi, þá get eg þó ei annað seo, enn að nokkur
mtsskllníngur se á hjá honum, þar sem hann beitti henni móti upp-
ástúngum nefndarinnar. Eg er honum alveg samdóma Ulll það, að
skóla eiga menn ei aa stofna, nema svo a'ð eins, að kennsla í þeim
grelnum Ialst hvergi annarstaðar, og eg er eins á því, aa rétta bú-
skaparaðferð alla læri menn bezt hver ,i sínu heimili hjá bændum,

úr pví hún einu sinni er komin á, en þetta hið síðasta atriði, ao
aðferðin se komin á, er þli einnig mjiig SYO aríbandl, og því bíð eg
og hinn h.íæruverbuga 2. kcnúngkjörna þíngmann að gæta þess, að

upp-istringur nefndarinnar miklu fremur miða að því, að jarðir fáist
á ýmsum stöbum í landinu, sem orðið geti til fyrirmyndar um allan
sveitabúskap. heldur en hinu, a'O stofna reglulega skóla, og vorum
vi'O því eins Iúslr á, aa kalla stofnanir þessar kjörbú eins og skóla.

Eg skal nú víst "eru manna fúsastur á aa játa, aa allt væri í sjálfu
ser miklu betra, ef menn gæti Ielngíð einstaka menn í sveitum,
er bæði heföí afl og vilja til aa setja slík kjörbú á jörðum sjálfra sín
og ;i eigin kostnað; þVÍ eg treysti æfinlega betur aðgjörðum einstakra
dugandismanna í slíkum efnum, heldur en landstjérnanna ; en því
miður er nú ei, sem ver allir vitum, þeim fögnuði að flasa, að vil)
sem stendur eigum slíka. menn í landi her, og eg get því ei seo,
að menn aa svo stöddu hafi nokkur önnur úrræði en þau, sem nefnd-
in hefir stlíngi'O upp á. Eg held því og, aa métbarnm hins hattvirta
2. konúngkjörna þíngmanns se nógsamlega svarað Ii þenna hátt, og
skaði getur heldur aldrei a'b því orðið, þó þíngio nú a'O minnsta
kosti biðji konúng vorn um jarðirnar í þeim tllgnngí, sem upp á er
stúngíð ; en hinu öðru, sem haft hefir verið móti uppástúngum nefnd-

arinnar, þarf eg ei að svara, þar sem framsögumaður þegar hefir
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gjört þa~ SVO vel, og um sjálfan mig er það a~ öðru leyti sj1í1fsagt,
að eg verð að vera þeim meðmæltur. þar sem eg var einn í nefnd-
inni.

Jón Hjaltalín Þa~, sem menn verða fyrst og fremst að Hta
á, er það, hvort þessi skóli se nauðsynlegur eða eigi; eg held nú, a~
einginn efist um, að hann se nauðsynlegur, til a~ kenna mönnum
það, sem til er ætl azt, og tel eg þá fyrsta [arðyrkjuna, sem mibar
til að bæta [arðveglnn, og sem mönnum er mjög ábótavant í. Menn
eru svo fráleitlega ökunnir grundvallarreglum allrar jarðarræktar her
á landi, ao furðu gegnir; menn hafa mí í mörg hundruð ár allt af
verið að rista og stínga upp jarðveglnn, án þess mönnum detti það
í hug, að víð það er [arðvegurlnn ár eptir ár, mannsaldur eptir
jnannsaldur, og öld eptir öld, allt af ab glÍngl! úr ser, og eybileggj-
ast; því þó einstaka af þessum flögum grói, þií verða þau flestu a~
moldarflögum ; moldin fýkur burt, og holt og grjót standa eptir.
þetta sýnir nú, hve vankunnandi menn eru í þessu tilliti. Hvað
það snertir, a~ heimakennsla se hentugust, þ,í get eg nú ekki fallizt
lÍ þab ; eg vil spyrja: hvernig á sn að kenna nokkuð, sem ekki hefir
lært þa~ sj.ílfur ? það er eingin minnkun fyrir 05~, a~ kannast vib
það, a~ ver seum skammt komnir f þessu efni; þa~ hefir og verið
sá tími fyrir hinum þjóðunum. Svíar hafa allt til þpssa staölð á
baki Dana og Þjó~yer.ia; hvaða furða er það þá, þó ver gjörum það?
þa~ þyrfti ekki að standa fyrir, að menn mundí vanta til að kenna,
því að menn mundi geta felngíð menn her upp; eg þekki 2 menn,
sem bera góða þekking á jarbnrækt, og ern duglegir menn, sem her
eru mí, og má segja um, a~ se á rírulausnm bát. Því hefir verið
hreift, að það væri sama, að leita til stjórnarinnar í þessu efni, og
fella málið, en þa~ get eg nú ekki ímyndað mer, heldur mundi hún
styðjn að þVÍ, með því hún hlýtur að kannast við, ao þa~ se land-
inu til bníðnaubsynlegrnr uppbyggíugar. Enn hafa aðrir stringlð
upp á, að fresta ru.ilinu ; það se eg nú ekkl að se vert eða rett
gjört; tíminn er mlkilsvirðl, og tíma þarf til bænheyrslu. Þegar þess
konar skólar væri komnir, þii hefi eg beztu "on um, ao stj6rn Dana
eða aðrtr göðlr menn í Danmörku mundi styrkja oss, eins og hefir
verlð gjört annarstaðar, Þa~ sem farlð var fram á, að ver mundum
eingar þakkir fá hjá þjöðlnnl, þá ættum ver ekki a~ láta það hræða
oss; ver ættum að vara oss á því, að þrælbinda oss ei um of víð
þann tfttnefnda þjéðarvílja, heldur eigum ver a~ fylgja sannfæríngn
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vorri, Eg vil sty'ðja a'l> þessu máli, og gefa atkvæði með gjaldi úr
ríkissjöðnum.

Petur Petursson: Nytsemi búnaðarskólans er nú bæbí víður-
kennd af þjóðinni og stjórninni, því a'b stjórnln hefir heiti'b að
styrkja slíka stofnun, ef lan d-menn gjörði nokkuð til lið koma henni
á. Eg get mí ekkl betur seð, en að þetta mál se stigið einu feti
leingra en líður, og se á frnrnfaravegl; því áður "ar talað um, a'b f,í
styrk af rfkissjóðnurn, en nú vilja menn jafna kostnaðimun af þess-
um stofnunum 1Í lund-menn.

Eg tók upp ,'il'iaukaathæ~i'b undir WIIlIi'b 2, af því eg Ímynda
mer betra að bil'ija um, að [aröírnar se leigbar lelgulaust, en veittar

að gjöf, því ef ekkert skyldi verða úr neinu, þá getur stjórnin tekið
þær undir sig aptur, ilf þær ern leigðar; a'b öðru leyti skal eg láta
það ósagt, ab stjórnin hafi vald, að gefa jarðir burtu; af þessum á-
stæðum feIltit eg heldur lí þetta viðaukaatkvæðl, en viðauka nefndar-
innar. 'Einn af hinum hlíttvirtu konúngkjörnu þíngmönnum trik fram
mína meiníngu um tölulíð 5. Eg held þall þyrfti fe til þessarar
stofnunar optar en í eitt skipti, því að henni mundi verða árleg titgtpt
samfara, og eins og mí stendur á efnahag manna, þrí held eg að verði
erfitt, að f.í fe til þessarar stofnunar nú þegar, og því þyrfti, ef
htín ætti að komast á bráðlega, að Iii lán úr ríklssjdðl, og það skilst
mer vera tllg.íngur breytíngaratkvæbislns undir tiilulið 6., nefnilega,
að kostnaðurinn verði greiddur iir ríkb,;jóci. Hvab tölulið 7. snert-
ir, þá er eg mí, þegar er að tala um, að leggja þýngsli lí þjóð-
ina, ávallt hugdeigur sem konúngkjiirinn ; hinir þjóðkjörnu hara
frj:ílsari hendur í því tilliti, og geta forevarað tHl'b fyrir kjósend-
um sínum, eins og hinir korningkjörnu eiga að verja gjörblr sínar
fyrir stjórninni.

Hvað nri það snertir a'b fresta málinu, þ:í gef eg, fyrir mitt
leyti, ekki UIll þab, ef annars væri kostur; en eg er hrædd nr um,
að f'átæktln leyfi ekki annað, nema, ef til vill, í norður- og austur-
umdæminu, og munu menn þó einnig þar hafa nóg vill efni sín a'b

gjöra.
Eg hefi ávallt haft þá skoðun, a'b hin vísindalega kennsla ekki

se eins mikilsverð og hin verklega, og það er margt, sem hefir styrkt
mig í þessari skoðun. þal) hafa margir verið sendir til Danmerkur
til að læra jarðarækt, og hafa eingin not orðið að þessu fyrir landíð ;
þeir hafa lært að þekkja [arðir í Danmörku, en þegar híngað er
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komið, þá verður ekki neitt úr neinu, því a~ alla krapta vantar til

framkvæmda; hið "practiska« er hi~ verulega ; það er gamall tals-
háttur, "a~ þeir, sem tali mest um búskap, se verstir brimenn", og
Ilg held það se opt satt.

Eg er nú viss um, að talsverðan kostnað leiddi af stofnun, eins
og her ræðir um, í hverju amti; fyrst þarf ao kaupa briíb, sem þarf
til að geta sett sig niður II jörðinni, og fæst ekki gott blí fyrir minna
en 1,000 rd.; en sá, sem mí ætlar aÐ nm öðrum til fyrirmyndar,
þyrfti víst meira fe. Þíngmenn geta nú skorið úr, hvort landsmönn-
um se fært að bera kostnaðinn, sem af þessu leíðir, þYÍ að hann er
ekki lítill. Eg vil a'ð eitthvað 8e g.iört annað, en senda menn til
útlanda, þYÍ að eg ber litill traust til þess.

Konúngs(ulltrúi: þao er hinu helðraðu þíngi kunnugt af þeim
ræðum, er eg hefi flutt her fyrri lÍ þingum, all eg hefi verill með-
mæltur Því, að búnubarskólar yrði stofnaðlr her á landi, sinn í hverju
am ti, með líkn fyrirkomulagi sem þVÍ, er her er sninglb upp lÍ i og
líka er það þfngmönnum kunnugt, ao stjórnin einnig hefir viljao
hlynna a'ð stofnun slíkra skóla, sem her ræðir um. l)ar Ii mót he.i

eg ekki verið meðmæltur þVÍ, a'O einn einastl brinabarsk.ili, í stórum
stýl, væri stofnaður her á landi, eins og nokkrir hara farlð fram á,
og stjórnin hefir ekki heldur fallizt á þess konar til liíg 11r. Eg er
þess vegna eingan veginn mótfallinn, heldur meðmæltur því, all bún-
aðarskólar væri stofnaðir her Ii landi sinn í hverju auiti í þeirri

stefnu og með þeirri tilhögun, sem her er bent" á. En samt sem
:\o\1r er eg í efa um, hvort ekki lllundi vera rettast fyrir þíngið, að
fylgja þeim mönnum, er ráNÐ hafa til að fresta þe-su nullefni kring-
unistæðanna vegna Í þetta sinn. þaÐ liggur í augum uppi, að bæði
þarf töluvert fe til þess, að stofna slíka skóla í fyrstunní, og líka

þurfa þeir ekki alllitlar árlegar tekjur, ef í þeim ætti Ir.un ao fara
slík kennsla í btinaðarfræðí, sem að nokkru gagni ætti a~ vera; og
þegar nú má gánga úr skugga 11111þall, að slíkt fe ekki muni f,íst
úr rfkissjóðnum, þ,í liggur ekki annað fyrir, en, eins og her hefir
veríb stúnglð upp á, að jafna kostnaðinum niður á Iandsmenn. En
hvort það se ekki Í5ján'ert, ao stínga upp II því, a~ slíkur kostnaður
verði á þá lagður í þeirri nú yfirgeysandi harbinda- og bágíndatíð,
það vil eg yfirláta hinum heiðruðu þíngmönnum ao dæma um. þao
kann ao sönnu í sjálfu ser ao vera ekki SyO illa tilfullíð, a~ helm-
ingur kostnaðarins leggist á fasteign og helmingurinn á lausafé, en
það=er þá aptur 6ákveðið, hvernig gjiHd þessi skuli greiðast af fast-
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eignunum, hvort heldur af hundraðatali þeirra, eður af afgjaldinn.
Eg vildi heldur ráða þínginu til, ab biðja stjórnina um jör~ ,)eigu-
laust", heldur en "a~ gjöf". þetta sfðara kynni aa verða málinu til
fyrirstöðu, því eg tel það óvíst. hvort stjórnin muni verða fús .i, undir
nærverandi krfnguuistæðum, ao afhenda opinberar jarðir, og eg vil
í því tilliti vísa til hinnar konúnglegu auglýsfngnr til þessa árs al-
þíngts II, 11. þa~ er að sönnu satt, ao krfngumstæburnar í þessu

máli færa þao með ser, ao stofnun skólanna verður a~ dragast jafn-
"el Ulll nokkur <Ír, þ.íng.ið til bæði er briið aa ritvelja jarðirnar, er
skólarnir ætti að stofnast ,i, og útvega þ,i menn, er hæfir væri til
ab veita þeim forstöðu, og kenna þar biinaðarfræbl.

Páll Sigurðsson: Eg hefi velt fyrir mer ba-öl stefnu málsins og
ástæ()um Iandsins mí, og hefir mer einnig vírzt þub ii ljósum rökum
byggt, sem komlngs{ulltrúi og eins þíngmaðurinn úr Gullbrfngusýslu
hnfa sagt, ao það se ahorfsm.il, að stofna skrila þenna nú; en samt
verð eg ao halla mer að nefndaráliti nu; því þri Sunnlendíngar se ekki,
eins og mí lÍ stendur, færir um ao stofna þenna skrila hjá ser, vil
eg samt ekki, að það se þ\'í til fyr irstiiðu, að stofnun þessi komist
á í hinum ömtunum, og geta menn líka vonað, að um það m.íl þetta
er komið í giíng, verðl einhver breytíng á komin. Hinn háæruverð-
ugi 2. konúngkjörni þlngrnuður sagbi, ao heimakennslan .væri hin
hollasta kennsla. Ef hún verður að gagni, þ.í vaknar búnaðarltfib
og bunaðanuenntunln, og þ.í lijií menn bezt. hvað menn vantar, og
þa'b er einmitt hvöt fyrir menn til þess, ao reyna ao komast Ieingrn
áfram. Eins og hinn hæstvirti konttngs{ulltl'úi sagl'i, mun það ekki
vera til neins, ao blöja nm re til sklíh þessara úr rfkissjriðnum, því
þ6 eg haldi, a'b hann eigi að kosta skóla þá, hvar embættismennirnir
r,i menntun sína, þ.í mununi við bændurnír mega kosta menntun
okkar sjálfir, og vil eg í öllu halda mer til nefndar.illtsíns, en vil
at eins gjiira litla athugaserud til [orseta viðvíkjandi 7. tölulio, hvort
ekki megi bera hann npp í tvennu lagi ; því mer þykir þaö of akveðið,
að jafna skuli að hálfu niður á fasteign og lausafé, ef stjórnin gjörir
nokkurn r6m a'b því, sem nefndin stefnir ao; ef þ íngið samþykkir
það, þá væri undirstaðan feingin, og þií gæti menn kann sh séð
fleiri rá~, til þess a~ koma þessu sem bezt fyrir, og gæti menn má
ske jafnað því niður á fleiri stofna, svo að það yrbí léuam. Menn
hafa sagt, ao þeir, sem hafa lært jarðyrkju, hafi líríð gjört á eptir,
en bæði hefir þa'O verlð þeim til fyrlrstöðu, a~ þeir ekki hafa átt
neina jöro, til þess að beita þekkingu sinni á, og eins hafa þeir verið
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f(Hausir, en fðleysíð dregur dug og kjark úr mönnum til framkvæmda;
ef þessar stofnanir hefbí verið komnar lÍ fót, þá hefði þeir strax farlð
þangnð, og hefði þeir þá með kunnáttu sinni styrkt skólann með
verkatilsdgn og fleiru, og feingib þar vinnukaup. All öðru leyti ætla
eg að fylgja nefndinni í þessu mrill,

, Sveinn Skúlason: Eg talabí ekki Yi~ undlrbiiníngsumræðu þessa
máls, og því vildi eg mí tala flítt eitt, fyrst að eg "ar í nefndinni.
Eg þarf' ekki að tala með þessu máli, þar flestir þíngmenn munu
vefa á því, að stofna þessa skóla. Hinn 1. og hinn 2. konringkjörnl
þíngmaður hafa mælt á móti stofnunum þessum, en sumir aðrir hafa
viljað fresta þeim. Hinn 2. konúngkjiirni þingmaður prðdlkaðí nú
mikið um þao, hvað heimakennslan væri góo; en eg get þó sagt hon-
nm, ao hún er í þessu efni eingan veginn nægileg; því þó menn upp
alist á smríbýlum, þar sem briskapurinn fer í litlu lagi, geta menn
ekki þar la-rt hina beztu brimennsku ; það segir sig sjálft; betur
kann það ab takast hjá fyrirtaksbændum; en það verour meiri kostn-
aður ao læra hj;í þeim, þegar að eins f;iir geta verið hjá þeim, held-
ur en þegar fleiri geta "erið saman ao læra hj;í einum. Eg get
ekki séð, ab það se rístæða fyrir því, sem hinn 2. konringkjörnl
þíngmaður sagði, að þessir lærisveinar í brinaðarskólum ætti ekki ao
þnrfa að borga neitt með ser. Eg er þrí viss um, að géð kennsla
í btinaðarfræbí verður III ild a arðmeiri búmnnnsefninu, heldur en flest-
ar handiðnir verða lmndiðnamanninum her lÍ landi, og þó verour
hann að borga mikið með ser, áður en hann getur feingið hið svo
kall alla sveinsbrrf, sem opt kemur honum að litlum notum, öðrum
en þeim, að hann - það sem menn kalla - kemst á frakka. Eing-
in kennsla borgar sig heldur betur en brinaðarkennslan; því bænd-
urnir eiga a~ bera embættlsmennlna og launa þeim, og því er ekki
nóg, að menn hafi embættlsmannnskóla, heldur verða menn einnig
að hafa brinaðarsköla, svo bændur geti lært að búa SyO vel, ao þeir
geti borgað embættismönnum sínum, og risið undir öllum :íliigum.
Hinum 3. komingkjörna þíngmanni þótti 2. töluliður óþarfur, og se
eg þá ekki annað, en a'b það ilC sj.llfsagt, 11~ hann vilji, að menn
biðji illU jarðirnar gefins; en eg held það se nóg, ao biðja um, að
þær veltíst. Eg gjöri r,í'ð fyrir, að hvert amt verði að leggja fe til
handa áhöldum til jarbarræktar, og til þess a~ bæti jarðirnar; en
eg held ekki þurfi, að leggja mikill fe til nema fyrst, því þegar
jöroin batnar "io jarðabæturnar, þá getur stjórn skólans feínglð aukn-
ar tekjur sínar, þó höfubstdllínn se ekki meiri, en svo "em 3,000 rd.
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Í upphafi. Nefndiu gjiil'Ci eigi l'á'O fyrir, :1'0 árleg gjöld mundi þurfa,
víst ekki svo þau væri til muna, og skyldi forstöðumaður skólans
ekki hafa nógan hag af því, ao hafa eignir skólans undir hendi, þá
þyrfti ao bæta litlu við hann, er værl jafnað niður á ömtin. Eg veit,
aú áhugi Norðleudínga er RYO mikill ri þessu máli, að ef þeir a'b
eins feingi þetta leyfi, til þess að stofna þenna skóla, og hentuga
jör'O gefins, þá mundi þeir verða fúsir ti, no taka nærri ser, til að
gjalda kostnað þenna, og þori eg a'O :íbyrgjast tillögur mínar Í þessu
máli fyrir mínu kjördæml. J{omí.ngsfulltrúi taldi tormerki á þessu
vegna fátæktar landsins, og svo af því, að lllenn vantaði menn, er
gætí kennt. þ:\c kann nú að vera surnstaðar, en þá vantar þó ekki
alstaðar ; við höfum Í Norðurlandi efnilegan mann, svo <1'0 okkur
vantar hann ekki. þVÍ hefir verið hreift, nú þeir, sem siglt hara til
nú læra búnaðarfræbl, hafi opt ekki oroiii ao gagni; en það kemur af
því, ao stjórnin, sem reyndal' hjalpnðí þeim, til þess no vera nm
hrfð í vinnumennsku út II landi í Danmörku, hefir allt of Iítið styrkt
þá, þegar þeir vorn komnir híngað heim aptur. Hvað reglngjör'ð
fyrir þessa skóla snertir, þá hugsaðl nefndin ser, ao hana mætti
semja seinna, þegar þetta leyfi væri felngib, en luin sá ser ekki fært,
no gjöra nú frumvarp til hennar.

Arnljótttr Ólafsson: Eg þarf mí ekki a'b verja nefndarálítið, þar
eð hinn háttvirti konttngs{ulltl'úi tók SyO vel undir það ; en eg vil
að eins skýra nokkur atrlði. Eg held þao se einhver misskilníngur
hjá hinum 1. og 2. konungkjörna þíngmanni; en misskllníngurinn
kann að vera no nokkru leyti nefndinni aú kenna, og komi af því,
hvernig hún hugsaði ser veg málsins; því lnin setti ekki í niður-
lagsatrlðin allt það, er hún tók fram í nefndarálltínu , af því hún
heit, a'b rnalíð her eptir ætti a'O g.ínga umboðslegnu veg; luin ætlaði,
aú málið skyldi gringa ml fyrst til konúngs; stjórnin skrifaði sfðan
hverjum arutmannl um málið, og fæli honum á hendur, að velja
hentuga jörð, og þegar luin nú væri feingin, og amtmaður ætlat i,
no koma mætti á skólanum ,egna kostnaðarins. Nri er stjórnin hefir
samþykkt þetta, þ:i kveddl amtmaður til sín hina lljóúkjörnll þíng-
menn, og rá'OgaOist ,i'ð þ:i um stofnun skólans, og skrlíaöl að þYÍ
búnu stjórninni til, aú haun alitl, a'O mí gæti skölínn koruizt ;i fót,
og þá yrbí jörðin IÍtlögo. Nefndin gjörOi einnig r;íú fyrir, að arnt-
maður, eður þá amtsrriðið, er það el' :í komið, yrbí yfirstjórn skól-
ans, og að þab ásamt með hinum þjóúkjörnu mönnum og tveim
[arðírdðum mönnum semdi reglugjörð fyrir hann. Þannig álitum "er,
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nl'> máli\) mundi g<Ínga líðlegast, og vildum því einúngis taka það
fram í nlðurlagsatriðunurn, sem nauðsynlega varð að heyra undir
alþíngl, og það var þ:í bænin um, a\) skólamir feingist, og hvernig
álögur þær, er stofnun þeirra fylgir, skyldi leggjast á landið, ef al-
þíngi bæði eigi um, a\) þessi kostnaður yr'ði fyrst um sinn greiddur
úr ríklssjéðnum. Eg se ekki, a'tJ málinu þurfi að fresta, því bæði
er fresturinn korninn undir högum hvers umdæmis fyrir sig, og svo
er hinn uinboðslegl vegur sjaldan svo greiðfær og fljótfarinn, al'>þörf
sð á, að fresta málum, sem veg þerina eiga a\) g.ínga, Ekki get eg
verið mel'> þyí, a\) beðið se um, al'> jarðirnar veitist einúngis lelgu-
laust, Því þá er fótunum kippt undan stofnuninni, ef btinaðarskélinn
ekki á jörðína ; þ,í er unnið öðrum í hag, þrí mestallur kostnaður
skólans er jarðabóta- og jurðræktarkostnaður, sem leggst Saman "ið
verð jarðarinnar, og jarðabæturnar verða æfinlega meira virði, en
svari landskuld jarðarinnar. Menn hafa sagt, að kostnaðurinn vil'>
skóla þenna verði árlegur, og er það satt, að hann verður þa\) í
fyrstunni. En kostnaði þessum el' þó eigi svo varið, al'> hann þurfi
að vaxa mönnum í augum, því menn verða að sníða ser stakk eptir
vexti ; ef menu sjá ser fært, a'b koma skólanum á með litlum kostn-
aðí, þá geta menn gjört það eptir upp.ístúngum nefndarinnar, og ef
menn sj,í ser fært, að koma honum á með miklum kostnaði, þá mega
menn líka það, Ver nefndarmenn vildum bæði, að stofnun skólanna.
væri kornin undir kjörum amtanna, og líka, að skólarnir væri þjóð-
legir, og þess vegna vildum ver, að amtmenn skyldi hetja ser til
rriðaneytís 2 jarðfróða menn og hina þjóðkjörnu þíngmenn í um-
dæmum sínum. Ver höfum ekki lagt neinn kostnað á land allt,
heldur eiga hinir þjéðkjömu menn a'tJgjöra það. En um þa'ð, hvort
konúngur megi gefa jarðir til þessara skóla, þá se eg ekkert móti
því, þegar aJþíngi mælist til þess, og er eg í þessari grein oldúngts
samþykkur hinum háttvirta komtngsfulltrúa. þat hefir verlð talað
um það, að 4 uppástúnga nefndarinnar undir tölulíð 7. se of ákveðin,
þar sem hún segir, að helmíngur kostnaðarins skuli hvílu á fasteign,
og hinn helmíngurinn á lausafð ; en af því SYO hefir áður geíngíb,
ab allar tillögur hafa verið lagðar á lausaféð cingaungu, þá vildum
,-er ekki, a'b á því skyldi vera þýngt, nema sem minnst. En hvort
feþetta skyldi taka eptir gamla eða nýja matinn, let nefndin liggja
milli hluta, en áleit sjálfsagt, að það yrbi tekið eptir nýja matinu,
þegar það yrði löggllt, þess vegna er eg ,í móti breytíngar- og
vlðankaatkvæðunum, af því þau eru byggð á mlsskilníngl, sem kann
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a'ð vera nefndinni a'ð kenna, en sem eg vona, a'ð mí hafi orðíð ljós-
ari fyrir hinum luíttvlrtu þíngmönnum.

Stefán Jónsson: Þegar mal þetta var sfðast rætt, komu fljótt
mötbarur móti því, svo eg var hræddur um, að það mundi verða
fellt, en mer er um ilO gjöra <\'0 sty'bja það ; þa'b er verkun, þ(l bor-
inn se fyrir kostnaðurinn, og er það satt, að miklð er í þessa mót-
báru varið, en þ\) ekki svo mikið, a'b eg vildi, a'ð máli þessu yrði
frestað, eða það væri fellt; þess vegna r;íegjiirOi eg það breytíngar-
atkvæði, að skólarnlr yrðl stofnaðir af búnaðarsjóburn arutanua að

nokkru leyti; en seinna varð mer ljóst, ab skólarnir mundi þurfa ár-
legan styrk, og þá þótti mer meiri nauðsyn :í, ao bafa þessa sjóði
til þess, al; geta grlpið til þeirra, til þess a'ð styrkja fátæka og efni-
lega únglínga í skólunum með reutum sjócanna; þess vegna fell eg
aptur frá breytíugaratkvæðl mínu; allir viðurkenna, ao nauðsyn
se lÍ þessum skélum, og þó mótbarur hafi komið móti þeim, þá eru

þær ekki allar sannfærandi ; einginn neitar því, 30 bændur geti kennt
sjulflr sonum sínum marga vinnu, en þó ekki allt, sem þarf til jarð-
yrkju; því eins mætti segja, að embættismenn, sem eru vel að ser,
gæti sjálfir kennt sonum sínum, og þyrfti ekki að senda þ:i í skóla;
en þeir senda þá samt í skóla, ekki af því, ao þeir ekki se nógu
vel að ser, til að kenna þeim, heldur vegna kríngumstæðanna, og
líkt mun standa á fyrir bændum. þa'b hefir verið talað um her á
þíngi, að innlendur laga- og læknaskóli væri hollari fyrir landlð, en
hin útlenda kennsla; en eg held eins megi segja og öllu heldur um
búnaðarskólann, a'ð kennsla sú, sem í honum felngist, mundi verða
hollari fyrir landið, en sú kennsla, sem menn verða að sækja í önn-
ur lönd, vegna þess, a'ð svo margt er Irabrugðlð her á landi. þao
hafa verið sýndar orsaklmar til þess, að ekki hafi orðið not að þeim,
sem lært hafa í útlöndum, og sýnt, að það hafi verið fátækt og krapt-
leysi, er hindraði þá í framkvæmdum þeirra, og þess "egna vilja menn
nú með þessu reyna til ao bæta úr því, og koma fótum undir kennslu
í búnaðinum.

Indriði Gíslason: Eg stend nú upp glaður í lund og í góori
"on um það, að allir ættjarðarvinir hill' á þíngi muni taka "el ulldir
þetta mál, það nnílíð, sem með sanni má kalla hyruíngarstelu í bygg-
ingu allra vorra framfara. Um niburlagsatrlbl nefndarálitsins ætla eg
nú ekkert að tala, þar eg gjörM það víð undirbúníngsumræbu þessa
máls. En að eins vll eg svara fáeinum mótbárum, sem her hafa
komið fram. Og er þa'O þá fyrst upp.istúnga og breytínguratkvreðl
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þingmanns Gullbríngusýslu ; það var mikið, að hann skyldi ekki gjöra
eitt úr b;Í('um, og orða svo ,í þá leið, },:10 beðið se Ilm, að öllum
brinaðarfrarnförum okkar Íslendín ;a se sem leingst fresta'ð((; slíkt er
heldur sorglegt af bónda ; það hefði ekkert verið, heföi það komið rir
hörðustu átt. þíngma'ður Austur-Skaptfellínga YiII nri láta jarðfröðn
menn fara í [arðulelt ; eg held það se nú ærið merki til þess ao ef-
ast um, :10 jarðyrkja se her möguleg; þá heit nú hinn 2. koming-
kjörni þíngmuður ekki smáræðu móti þessu, en eimingls hefði henni
verið hælandi ao því, ao hún hefbl átt vel víð, hefði hún verlð á
tío Ólaf:; biskups Rögnvaldssonar og Gottskalles gri III III a ; má ske
það hafi vakað fyrir honum, að búnabarskóla mundi ekki þurfa, þd
embættismenn landeins fullnægðu augnamiði opins bréfs af 29. marz
1836; hinn 3. konringkjörni þíngmaður talaði mí eins og honum er
lagið, bæðl varlega og lipurlega, og taldi ser sem komingkjörnum
ekki hæfa, ao hvetja til þess, að auka ,ílögur á landsmenn; þ<10 er
mí líka mjög eðlílegt , ao komíngkjörnir menn gjöri sel' dælla við
ríkíssjóðlnn, en fe bænda. Sumir kalla þetta þungan skatt, en eg
held þvert á móti, það lettir af, ekkí einu sinni tvöföldum, heldur
margföldulll skatti letinnar og framtakaleyslslns ; fáist [örðln eða [arð-
irnar, þá er mikið felngið ; þ,í kemur hin verklega kennsla, sem svo
míkið meir vantar, en hina bóklegu; þá kemur 0;; viljinn, sem eg
alls ekki efa, þegar gagnið kemur í ljós, og er viljinn <in efa betri,
en auburinn viljalaus ; það er iIIa gjört, að geta þess til bænda, að
þeir tími ekkl að kosta það, sem þeir sj,í gagnsvon ac; ekki þekki
eg það til bænda ,í Vesturlandi, það er þvert á móti; það eru mjög
margir bændur 5\'0, a~ þeir unna hverju því orði, er þeir geta heyrt
til þess, er þeir geti bætt búuað sinn með,

Ekki get eg vanþakkað stjórninni það, sem hún hefir þó l,iti'ð
af hendi rakna í þeim efnum; það hefir unnizt "er at> Þ \'Í, af þ\í
fyrst hefir kennslan veríð útlend, og svo þegar piltar þeir, sem hafa
siglt, hafa híngað komlð, þá hefir her eingin stofnun sti verið, er þeir
gæti hallað sel' að, og eingin staour í neinn; eg held mer beri Iíka
al> geta þe~.~, 110 eg hefi Ielnglð verulegan og mikinn styrk, hvort
sem það hefir verið a'ó þakka Iandbristjdrnarfðlaginu eða föðurlands-
ást og framtakssemi hins háttvirta konúngsfulltrtía, sem hérna sit-
ur; eg vil nú heldur Lita or'óa uppástúnguatrlðlð "ao gjöf(', en
"leigulaust«, því betri er eign en uniboð.

Forseti: Eg "ii geta þess, að hinn 6. konúngkjörni þínginaður
er geinginn burt af þíngi sökum forfalla, er kölluðu hann burtu.

997



Jlagnús Andrésson» Hinir heiðruðu meðnefndarmenn mínir
hafa tekið allt það fram, er þurfti, til þess ao mæla mót mótbárnm
þeim, sem fram hafa komið, og sem ekki eru miklar; það gladdi
mig, ao hinn haæruverðugl 2. konúngkjörni þínginaður sagðl , að
briskapurinn væri í góou lagi hjá oss, en eg hefi ekki getað sann-
færzt um það af reynslunni. Pao kann að vera, ao eitt eða tvö heim-
ili se í hverri sveit, sem læra megi búskap af, en flest heimili munu
vera svo, að ekki er mikið af þeim að læra, og þess "egna er eigi
vanþörf á, ao leita framfara í þessu efni. Um það, sem þíngmab-
urinn úr Gullbrfngusýslu sagbl, vil eg ekki tala; það er búið að því;
en eg átti slzt von Ii því, a'll Iyrirtaksböndí mundi mæla mót þessu
máli; en aú Lí fe til þessarar stofnunar úr .ríkissjóðnum, er eg brædd-
ur um, ao muni verða henni til fyrirstöðu , því að ekki fæst fe úr
honum til þess, sem líklegra er, það er orðín . reynsla fyrir því.

Sami þingmaður finnur það til, að beðið se um svo margt; það er
satt; en bann "ill þó, að beðið se um fe úr rfklssjöbnum, og sýnist
mer hann þá vilja, ao höggvið se ofan í sama Iarib ; að fresta mál-
inu, þykir mer eigi á rökum byggt, eins og eg gat um við undir-
búníngsumræðu málsins. Vio vitum af reynslunni, að mrilefnin fljúga
ekki á vængjum vindanna hj,i oss, þao getur liMo nokkuð, þ.íngað
til allt er korníð í kring, og því þykir mer næsta 6hyggilegt, ao fella
málíð nú. Eg get ekki skillð það, ao stjórnin se ekki fær UIlI, að
veita jöl'o ao gjöf, því þegar þíngtð biður um það, þá er það sama
og samþykki þíngslns, Ver biðjum ekki heldur konúng um, no taka
þetta úr sjálfs síns lófa, heldur af landsins eign. t1etta verður að liði,
ef jöroin fæst ao gjöf; en það er mjög hæpið, að þjóðín annars vilji
byrja á þessu, ef hún að eins fær jörðina ao leigu; en áour en gelnglð
er til atkvæða, vil eg bioja þíngmenn "el að athuga það, hvort það se
byggilega gjiirt af tilliti til hinna am tanna, ao fyrirmuna því amtlnu,
sem "ill það og getur, ao koma þessari stofnun lÍ, með því nú að
fella mállð.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg hefi nú ekkl tekið fyrri
til máls í þessu máli, og mer l.i vio að gjöra það ekki, þvf eg þyk-
ist sjá fyrir, ao eg geti ekki gjört málinu neitt gagn, þó eg feginn
vildi. Eg vildl feginn styðju malíð, því það væri gleðilegt og fallegt,
að geta fyrir eptirtíðina sett á stofn í landi þessu brinaðarskóla, rett
eins og líka sjómanna- og heræfíngaskéla; en það er nú orðíb SYO

margt af þessu ágæti, ao mer er nú Iarlð að ofbjóða ; þab er svo
margt (eg taldi sumt af því upp í gær), sem menn nú allt í einu
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á þessu sama þíngi ætla ilO drífa upp rett í (bldipUIll, og ÞlÍ el'
verið undir eins að kvarta yfir Iskyggllcghcltum, og a'ð lít líti fyrir
hringurdauða og hallæri, ao' undir IlCS6111ll krmgumsæðurn skuli
þetta eina og sama þíng blðja stjórnina um styrk til svona margra
stofnana og fyrirtækja, held eg verði, rett ein" og þíngmabnr GIlII-
bríngnrsýslu sagði, til þess ilO ekkert I.ílst.. Eg vildi því feginn, al'>
þessu máli hefði verlð hleypt hj1í "el' :í þessu þíngi; en samt skal
eg gefa atkvæði með því, fyrst það annar" er kornið í luímæli, og
búlð að taka það fyrir; þVÍ ekki se eg eptir, ef komingurlnn vill
gefa til þess þessar 3 [arblr, svo að þessir undlrstöðublettlr Líí:;t,
eini! og framsögumaðttr sagbi ; en eg skal segja þíngmönnum þa!'>,
ao það er ekki þar með btiið, það þarf meira; það þarf árlegan og
mikinn kostnað, til að nota þessa blettl ; það þarf ao kaupa lausafé
til að setja á jarðlrnar ; blí, sem kostar 1,000 rd., eins og hinn 3.
konúngkjörni þíngmaður sagðl, er rett til að fæða jurbyrkjumannlnn,
sem kemur þangað fdtækur, konu hans og börn, og ekkert meira. Nti
sagðl þingmaður Borgflrðíng r, no her ætti mikið ao gjöra, og margir
að læra; þyrfti þetta þá ao "em einslags stórblí eður stólsgózs; þar
til þyrfti aa kaupa ráðsmenn og bdskaparþjénnstufólk ser, en ao
skólinn, og jarbyrkjustdrfín yroi ser. Kostnað til stofunnar og við-
halds alls þessa vill mí. nefndin no þingið biðji nm að lagt se á
fasteign og íramtalið lausare landsmanna með lögum ; þó það þyki
nærsýni, þ/i get eg ekki að þVÍ gjört, að ahorfsm.íl þykir mer, no
bi~ja um þetta lagaboð undir þeim krfngumstæðum, sem nú eru, og
vita ekkert, hvernig farlð verour mco þetta fe eptir okkar daga;
víð megum vita það, ao fæstir af þeim, slfll nú eru fullorðnlr og
legði þenna kostnað til, mundi njóta ávaxtar af þessum stofnun-
um; en það væri gamau að geta þetta, að geta sett þetta á stofn
og búið svona vel í haginn fyrir eptirkomendurna ; en eg á ekki
landa mína vísa til, al'> "ilja þetta og veitast að þessu; hinn háttvírtl
framsögumaður og þingmaður Dalasýslu eiga vísan vilja lands-
manna, og held eg þeim verði bezt, að safna Ullu þessu fe með frí-
víljugum gjUfum; þingmaður Dalamanna veit af Vestflrðíngum sín-
um nógu örlátum, og dregur það kann ske af því, hvað fúsir þeir
voru til að borga Hvínírvörðín, og hvað vel þeir hafa lagt amtmanni
sínum Í þökk, að hann greip til fjár upp á dreingskap þeirra, til
ao "erja líf þeirra og eignir alls Vesturlands fyrir því óttalegasta
tjóni, sem korníð hefir fyrir á þeirra dögum, sem nú lifa. En eg
vil samt ekki reiða mig á alþýðuörlæti í þessu efni. þao er vfst
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mikið fagurt og ágætt, ef menn gæti kom ib upp þessuni stiptuuuui
og búnabarskólum her í landi, en seinlegt verður nú að kenna hverj-
um kotúngnum út um allt landið Iorstandið og búskapar-útsjónina
eptir víssum skólareglum, því ab eptir kjörum, landslagi, tíbarfari
og atvínnustundun verða kringumstæður þær ærið margbreyttar. Eg
vero ao vera lÍ máli hins háæruverðuga 2. konungkjörna þíugmanns,
ao ein gin skólakennsla í þessari grein jafnist "ib gúð,\ heimakennslu
hjá reglusön.um, lönurn og útsjénargöðum feðrum og húsbændum; það
þarf meir ab gjöra en ao læra, og stofnsetja skóla; það þarf stöðugt
viðhald og aframhald, svo ekki verði allt til abhl.íturs, og rett til
kostnaðar landinu; cn eg hefi stundum seð, að þessir ritlærðu jarb-
yrkjumenn hafa ekki búib betur, eða verlð atorkusamnrl, en hinir ó-
lærðu bændur; eg hefi líka seð, að þó menn hafi hugsað stórt og
hleypt ser í skuld, til ab kaupa plóg og sléttunarverkfærl, þri hefir
þetta staðið kyrrt og ryogab niður híngað og þángac; ii hinn briginn
veit eg líka af einuni manni, sem sléttaði túnib sitt með börnunum
sínum, cínriugls með hnífnum sínum og sk6flunni sinni, hafði ekki
einu sinni Ij,í og pál, heldur hnífinn og skófluna á ve turna, þegar
mátulega djúpt var :í klakanum, og sagðist skyldu rista ofan af meiru
með því, en ab hafa 2 menn um hvert verkfæri, og hann sléttabi
líka mest þar í svelt, og svona er það ; iðinn og útsjónarsamur brindl
mun bezt kenna blískaparreglurnar ; það var búið her í landi á fyrri
árum, og "om ekki reisrlr búnaðarskólar, "og má þó Ísland sanna,
það :ítti völ búmanna, þá allt 8t60 í blóma"; þá "om sánir akrar,
og hundrað kú a, og hundrað hjúa á búi, þó ab húskarlar kvortuðu
þá nú stundum, ab árla "reri risið. Eg skal samt ekki spilla
fyrir þessum brinacarskélum, og eg skal gefa atkvæbl mitt fyrir upp.í-
stúngum nefndarinnar, nema þeirri seinustu.

6lafur Jónsson: Nefndaráliti þessu hefir verið mikið hælt og
væri það "íst ao bera í bakkafullan lækinn; ef eg færi að hæla Því
líka, og ætla eg því ab sleppa því ; eg er nú einn af þeim, sem
"ilja fresta þessu máli og kann n.Iinnurn ab þykja þat undarlegt, en
eg get ei að því gjört, eg vil samt fresta þYÍ. t'egar eg nú sný
mer ab bænunum. og fel' ac skoða þær, þ,í er fyrst bebið um eina
jörb í hverju amti. þab er ac heyra ,í þíngmönnum, sem þeim finn-
ist þeir hafi himininn höndum tekið, ef þeir fá gefins þessa einu
jörb; mer finnst nú ofurlttið í þetta varið og varla vert, að fara at
biðja um þetta ac svo stöddu, því mer finnast þetta vera tómir smá-
munir, það eru má ske SYO sem 1,000rd., því jörðin þarf ekki að
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vera svo dýr til þess, að hún se hentug til [arðabdta, og það er ekki
sagt, ab það se fremur klausturjörð en einhver bændajörð ; mer sýni:lt
ekki þurfa að flýta málinu svo rujög ; því þó jörðin fáist gefins, þá
vantar alla undirstöðu ein" eptir sem ábur, og þab er óvíst, þegar
vel er hugsað málm, hvort menn með þessu móti ná þeim bótum í
brinaðinum, sem menn ætlast til; eg verð :lb biðja þíngmeun ab
misskilja mig ekki svo, a\) þeir álíti eg se á mriti þvi, að búnaður-
inn se bættur her lí landi, þVÍ eg er mjög meðmæltur málinu yfir
höfu\); en eg álít alla undirstöðuna vanta, nefnilega, að menn ræði
málið grandgæfilega heima í heraði, og fái ljósa hugmynd um, hvernig
málinu verði sem haganlegast fyrir komið; því eg gæti vel ímyndað
mer, a\) vlð þær umræður kæmist menn til þeirrar niðurstöbu, að
hentugra væri, a\) reyna ac koma á fót einni slíkri stofnun í hverrí
sýslu; því þó þær hlyti ab \'erra smærri, gæti skeð, það ætti samt
betur við. Gjaldlð til skólans vlll nefndin leggja á bæðí fasteign
og lausafé, og biður um leyfi til, a\) því megi jafnn niður svolelöls;
en eg veit nú ekki, hvort nefndin ætlast til, ab lagafrumvarp um það
verði lagt fyrir þíngið ; ekki er heldur tekið til, hvað miklu megi
jafna niður á alrnenníng ; það er alveg ótlltekio, og meiníngin er
þó víst ekki, a\) það megi jafna niður hversu miklu sem vill. Ef
nú þætti ógjörníngur, ab hafa þessa stærri skóla í hverju arnti, og
mönnum litist það h,lganlegra, ab hafa einn skóla í hverri sýslu, þá
mundi þeir fjarlægustu verba Músir á, að leggja mikið fe til þessa
eina skóla j því eg get varla gjört r;íb fyrir, ac menn úr fjarlægu~tu
sý~lunulll geti sókt skólann, ef hann er ei nema einn í amti, BIÍn-
aðarskóli er fugurt nafn, því neita eg ekki ; en þegar eg skoða blí-

skap her :i landi, þá se eg, að búnaðurinn með öllum sínum grein-
um verður ekki lærður í skóla, t. a. lll. ekki Iénaöarhirðíng , því
hún lærist langtum betur iÍ annan hátt, en í einum skóla í hverju
am ti, og því er ei nein bót ab búnaðarskéla fyrir landið í þessu
tilliti; það er satt, ab þa'O kann að verba bót fyrir jarðyrkjunn, og
mer finnst líka mest þörf :í, að hún taki sem mesturn framförum;
en hvort haganlegra se, a"ð hafa einn eoa fleiri skúla í hverju amti,
til þess að bæta hana, er ösagt, og ekki er millinu spillt fyrir það,
þó því se nú frestað. Fyrir mitt leyti hefði eg kunnað bezt við, að
þetta mál hefði verið byrjað svolelðis, að helztu menn í hverri sýslu
hefðí fyrst átt fnnd með ser, til að níðgast um, hvernig þvílíkti
stofnun mundi verða korníð á fót sem haganlegast fyrir alla, og
þegar menn væri svo búnir ao fá einhverja fasta skoðun á málinu
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og hugsa ser Iyrirkornulaglð, að menn þ.i hefði byrjað með þVÍ, ao
skjóta saman frívíljugum gjöfum, til að koma málinu Í hreif'íngu.
Ef mönnum CI' svo annt lim þetta m.íl, sem sumir þíngmenn hafa
sagt, að þeir vissu fyrir víst, að þjiiðin yrði .ínægð með, þó öllum
kostnaðinum, sem einginn getur sagt mco vissu hvað mikill verður,
verði jafnab uíbur á hana, þá má g.inga ao þVÍ vísu, ail talsvert
feingist með Irívíljugum gjöfum, og væri það l.íngtum fallegra, ail
byrja þannig, og þó menn þá beiddi stjórnina, að styrkja fyrirtækið
með nokkrum peníngastyrk, sem hrin þ.í Iíklega gjörði Iúslega, held-
ur en 1\0 byrja mco þVÍ, að fara að biðja hana um þessa einu jörð,
rín þess nein vissa se fyrir þVÍ, hvernlg þvílíkn stofnun yrði hagan-
!cgast fyrir komið ; með þessu fyrirkomulagi, eða ef byrjunin væri
svona, þ;i gæti landsmenn líka haft Iangtum frj.ílslegrl umráð yfir
stofnuninni, heldur en með því fyrirkomulagi, sem nefndin hefir ætl-
azt til, nefnilega, að biðja stjórnina um þessa einu jörð, sem eg, eins
og .iður er sagt, gjöri ofurlítið úr. Eg bið þ.í heiðruðu þíngmenn
samt að misskilja mig ekkl svo, að þeir haldi eg se móti rmílinu,
nei, eg er það ekki, heldur cinúngis móti þVÍ, ail bænarskr-i se nú
send til kornings um þao.

Jón Petursson: Eg ætla litlu við það að bæta, sem eg sagði
vio undírbúníngsumræðu þessa máls; en vissulega er vísindaleg þekk-
íng Í búnaðarsökum undirstaða til sannra framfara í búnaði. Eg
ætla að gefa vlðaukantkvæbínu undir 2. tölulið atkvæcl mitt, nefni!.,
að ef jarölrnar ekki Iaíst ail gjöf, þ;í megi þær f;íst leigulaust. þat)
er ekki skaði aa því, aa biðja þannig, því ail það geta verið þær
kríngumstæður, að stjórnin ekki vilji gefa jörðina eða geti það, og
er þ;l betra ail fIÍ hana letguluust en ekki; ef skólinn stendur sig,
og verður aa liði, þá þarf það ekki að vera honum til íyrlrstöðu, al'l
hann ekki á jörðina, þegar hann hefir hana leigulaust; þVÍ svo leingl,
sem hann stendur, og svarar til angnamíbs síns, missir hann hana
ekki, stofnanin hefði hana þá ekki lolgulanst leingnr; en ef skúllnn
fellur, þ.l rís spursmal um það, hv ail af jörðinnl skuli verða, og
sýnist mer þ;l bezt, ail IIIÍn falli t.il fyrri eiganda, sem er konrirrgur
eður landið, og þail gjörir luin, ef stofnanln fær hana Ielgulaust; en
f<Íi !IIÍn hana ail gjöf, og skólinn felli ail svo sem 3 arum liðnum,
eptir ail hann væri stofuaður, hvers ætti þá jörðin ail verða, hefði
skólinn feinglð hana að gjöf'? Meinínglu Í tölulíb 7. mnn eiga at)
vera SIÍ, að Iðnu megi jafna niður á amtsbúa. (Framsögumaður :
þao er tekið fram í ástæðunum Í nefndarálitinu).
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Eramsiiqumaður : þa'ð er skaðl um þíngmanninn úr Húnavatns-
sýslu, að hann getur ekki korníð ser saman víð neinn þíngmann,
nema ef það er þingmanninn úr Gullbríngusýslu. Honum þótti nú
nefndaráliti'ð með öllu öhafandi ; hann var ýmist fyrir ofan það eða

neðan, eða með ö'ðrnm orðum, hann fór ýmist of lringt eða of skammt;
eg se nú ekki, að þa'ð verði auðveldara, að fá eina jör'O í hverri
sýslu, og stofna a þeim brinnöarskéla, því ef það er ókljúfandi kostnað-

ur, að koma þessari stofnun á í hverju amtl, þá mun það verða
talsvert erfiðara í hverri sýslu. þa'O hefir verið sagt, að menn
mundi verba frisari, a'ð leggja re til skóla i hverri sýslu, heldur en
hverju amti, af því að þá gefist mönnum auðveldari a'ðgángur að

hinni búnaðarlegu menntun; þetta getur nú "el verlð ; en þó þekki
eg ekki þá smasmugl egu mísunnun hjrí landsmönnum, að þeir sjái
ofsjónum yfir því, þó einni sýslunni verði hægra fyrir að n,í til
kennslunnar en annari. l~llr sem lllenn hafa talað um, að fresta
þessu máli, til þess a'ð menn gæti átta'ð sig á því heima í sýslunurn,
og búið það undir til næsta þíngs, þá þykir mer það undarlegt, og
held eg, að þa'ð muni ekki vera þörf á því í öllum sýslum, að
minnsta kosti ekki í minni sýslu. Jller þykir líka líklegt, a'ð menn
se búnir a'b átta sig á þessu máli, því svo er l.íngt síðan að það
kom fyrst til þíngsíns, og svo hefir því líka verið hreift fleirum
sinnum í blöðunum, svo að eg held, að þa'O se ekkl svo serlega
nauðsynlegt, 11'0 gefa landsbúum nýja hugvekju um það nú. Menn
hafa líka mlsskllið nefndar.ilitíð, þar sem menn ætlast til, að menn
rígbindi uppástúngnrnar i því. Nefndin stakk ekki upp á neinni vissri
[örð, því hún tók það fullglöggt fram, að amtmönnunum, og hinum tveim-
ur þjóðkjðrnu þíngmönnum og tveimur jarðfröðu mönnum, sem arut-

maður kvæbl ser til rá'ðaneytis i því, væri falið það á hendur, og er það
því komið undir þessum mönnum, hverjar jarðirnar verða. pa'ð hefir
opt verið tekið fram, a'ð nefndin hefir ekki fastakveðið neitt um
kostnaðínn ; það er satt, að hann getur orN'ð mikill, ef í mikið er
ráðizt og skólinn hafbur stór; en nefndin g'lt ei gjört ní'ð fyrir svo
mikh1\u áhuga hjá landsmönnum, að hann mundi verða mjög stór í
upphafi.

þíngmaour Mýramanna talabl reyndar meir með málinu, þó
það sýndist svo, sem hann talabi móti því, og þarf eg því ekki að
svara honum mörgu; hann víldí gera einhver ósköp úr þessum
stofnunum hj á nefndinni; mer skildist hann vildi líkja þeim víð

biskupsstólana fornu; en eg held allir sjái, að hann gjörir úlfalda
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úr rnýflugu; hann sagbí, a~ þetta þíng ætlaði al:> koma svo fjarska-
lega mörgum nýjum stofnunum á fót í einu; eg held þa~ se ekkí
8\0 undarlegt, þó nijar uppastungur komi fram á þessu þíngl, þar
sem á því sitja svo margir nýir þingmenn, því það er gamall máls-
háttur, )Jal:>nýir vendir sópa bezt"; en það þykir mer undarlegt, að
þegar komið ei' fram með merkilega uppastungu og sem allir ,io-
urkeuna að :;e nauðsynlegt að fái framg.íng, að lllenn skuli þá vilja
skjóta henni á frest, en Líta það fá Iramg.íng, sem sjálfir þíngmenn

hafa viðurkennt að se ekkert ívario; sumir halda, að stjórnin ekki
vilji gefa [arbir til þessara stofnana, heldur ljá þær leigulaust ; það
eru undarlegar gersakir, þar sem stjrirnlu að undanförnu hefir l:iti~
í ljósi velþóknun sína yfir þess kallar stofnunum, og heitið a\'}styrkja
þær, eins og hverri g(,úri stjórn sæmir; enda veit eg ekki betur, en
ao í flestum lönduni se þess konar búnaðarlegar menntastofnanir
styrktar lí einhvern hlítt af stjrirninni. þao er mikill munur á þrí,
að Lí jarðirnar til eignar eða að eins til leigu, því faist þær til fullr-
ar eignar og frjálsra umráða handa stofnunum, þá eiga stofnanirnar
sj;íJfar allar þær endurbætur lí jörðunum og búum stofnananna, sem
nefndin gjijrN fiÍo fyrir, ab gæti átt ser stað með göðrí stjórn og
umsjón stofnananna. Her við er líka enn fremur athugandí , að
þegar efnahagur lllanna og kríngumstæbur færi ao lagast, þá er ekki
ólíklegt, al:> áhugi manna á múli þessu yxi, og þörfin fyrir búnaðar-

lega menntun yrði enn tllflnnunlegrl, 8YO menn þá vildi velja nokkru
fe, til ao koma brinaðarskölunum i betra horf. þetta held eg nú
geti því ao eins oröið, að skólarnir eigi sjalfir þessar [arölr. Eg
hefi líka þá skoðun, ao nauðsynlegt verði, að breyta til um stjórn
skólanna öðru hvoru, og fyrlrkoinulaglð lÍ kennslunni í þeim, eptir
sem tímarnir breytast og þarfirnar fjölga. þetta held eg nú ÞYÍ að
eins geti átt ser stað, ao [ai ~irnar ~e skélanua æfinleg eign. Eg
tek það þVÍ fram aptur, ab f,iist jarblrnar ekki, nema einúngis til
leign, þá verour öll þes5i byggíng grund\'ölluo ,í sandi.

TI. Kr. Friðriksson: Eg var ekki víðstaddur vil) undirbúníngs-
umræðu þessa m.íls, og þó eg því, ef til vlll, helðl vlljað orca uppá-
sningurnnr nokkuð iicruvísi, þá er ekki til neins að tala um það
héðan af, og ætla eg mer því að fylgja nefndinni gegnum allar uppá-
stringurnar. þao hefir verið borið þinginu á brýn, að þuð bæði um
of margt í einu, og hafa menn talið, aa það væri illt og hættulegt
fyrir málín ; en eg held, a~ það lj~si einmitt áhuga manna á hinum
almennu málum, 30 menn fara SYO mörgu :í flot, og eg held sann-

1004



árlega, a~ eitthvert annað m.íl, sem rætt hefir verið á þessu þíngi,
mætti fremur missa sig en þetta; að minnsta kosti hefi eg þá reglu,
að mæla fram með og styrkja af alefli allar menntunarstofuanir
her á landi; og ef þörf er á öðrum menntunarstofnunum, þá held
eg sannarlega, að se þörf á þessari, og þab fremur mörgum öðrum ;
því að ),bóndi er bústólpi og bú er landstólpl", því getur einginn
neitað. Menn hafa sagt, að heimakennslan se hin hollasta og bezta;
en þessi heimakennsla verður þá að vera til, bóndinn verbur að vera
fær um, að kenna öðrum, því bóndinn getur ekki kennt það, sem
hann ekki kann, og eg vero aCl segja það, án þess að lasta nokkuð
briskap her á landi, að honum er í mörgu ábótavant. Þíngmahu
Mýramanna var áoan ao segja oss frlÍ því, hvernig Iorustusauðnum
hans í búskapnum hefði tekizt ab skafa upp þúfurnar jafuóðum og
þær þiðnuöu með vasahnífnum sínum ; það kann að þykja fallegt
búskaparlag. og þó að honum, ef til vill, kunni ao hafa teldzt vel
með þessu lagi, þ;i er eg sannfærður um, að honum hefði tekizt
miklu betur, ef hann hefði haft þau verkfæri og kunnað að beita
þeim laglega, sem aðrar þjdðir hafa við jarðarækt sína. þao er und-
arlegt, að svo skynsamur maður skuli segja, að llleon þnrfi ekki að
kaupa hin betri verkfæri, af því þessi maður fór þannig að ; því aa
þó að hann hafi gjört meir verkfæralítill en sléðarnlr, sem ekkert
gjöra, þá sannar það ekkert, því aCl hann hefbí getaCl gjört miklu
meir, ef hann hefði farið rett að. ÞínglllaClur Ihinvetnínga sagöí,
að fjlÍrhÍl'oíng yrði ekki kennd í þessum skóla; en ÞYÍ skyldi það
ekki mega? Eg held það þurfi ekki svo margt fe, til þess aClsýna,
hvernig fara eigi IllCO það, og það er víst einginn óþarfi, aClÍ~lend-
'ingum se kennt það ; því að þótt "el se farið með re í hans sýslu,
má þó víst margt lagi! í því efni. Hann sagði, að m;ílið hefði ekki
verið rætt í héruðum, en aCl menn þó hefði hugsao ruikíð 11111málið;
en ef svo er, þá er undarlegt, að hann skuli ekki hafa talað 1I1ll
þetta við sÝðlubúa dína, og a\') hann skuli ekki vera blíinn ab safna
fríviljugum gjöfuni til þessara stofnana; Iríviljugar gjafir eru góðar,
því neita eg ekkl ; en þær verða ekki avallt svo drjúgar, þegar til
þeirra á að taka, og í leingdina dregur; bændur geta :ltaúiCl sig víð,
aClleggja re til þessa máls, og sýnist mer ekki þörf á, uð hlífa hrisk-
unum víð að gjalda til þess. þao er misskilningur, að kostnaourinn
se mikill; því þótt hann yrði 5,000 rd., eins og nefndin hefir sningið
upp á, ao hann yrði mestur, þá er það samt tílvínnandí fyrir bænd-
ur, aa "erja fe sínu til þess, að læra meir og auka þekkíngu sína í
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búskapnum, og eg se ekki, að nauðsynlega þurfi að hafa kostnaðinn
svo fjarskalega mikinn, því að skólann verður að laga eptir þörfum
og ástæðum, og eg segi, á'ð búnaðarskdlí, hversu lítill sem hann er,

se betri en ekki neitt. Þa~ hefir verið sagt, að það blí se eigi stórt,
sem eigi se 1,000rd. virðí ; en eg er sannfærður um, ab það þarf eigi
svo stórt bú til þess, að sýna mönnum brinaðaraðferðina; því a'ð það
má eins "el sýna það á 50 kindum, hvernig fara eigi með fe, eins
og á 200 kindum, svo ac sau'bfjáreignin verði sem áreiðanlegust og
happasælust. Eg vil eins styðja þessa stofnun, eins og allar mennta-
stofnanir her 1Í landi, eins og eg sagbí aðan, og það því fremur, sem

þetta er sú stofnun, sem almenníngur ætti að sj;í mesta nauðsynina
lí, og mesta gagnið af. Eg ætla mer ekki að tala meira, en að eins
geta þess, að eg ætla a'b fylgja nefndinni í öllu, og er eg sannfærð-
ur um það, a'b þessl stofnun se sú, sem menn eiga að hafa allan ;Í-

huga á, og það því meiri áhuga, sem þeir eru Herum fremri og ~j,í
betur, hvað til gagns þessa lands heyrir, og eg ætla einnig að halla
mer að breytíngaratkvæbinu undir 3. tölulið, ekki af þVÍ, a'ð eg se
hræddur um, a'ð stjórnin muni ekki vilja gefa þessar jarðir, ef hún
með nokkru móti getur það, heldur af þVÍ, a'b eg vil og álít betra,
a'b þær fáist lelgulaust, en alls ekki ; sýsluskólar ern, ef til vill, g6Mr;
en þegar einn skóli er kominn á Í arntlnu, þá er hægt a'ð safna frÍ-
víljugum gjöfum til sýsluskúlanna, ef mönnum skyldi þykja þörf ii
þeim. Eg hefi ekki á nuit hinum Jrívlljugu gjöfum, en eg er hrædd-
ur um, ab menn, þegar fram í sækir, trénist upp á þeim, og skól-
arnir fyrir þá sök falli, þ\'Í a'ð þannig hefir þaö opt geíngið til með
þessi frívíljugu samskot.

Ásgeir Einarsson: þa'ð hefbl, ef til "iII, verið rettast af mer,
að standa ekki upp, því eg held nærri þv], ab það mætti stofna
búnabarskúla fyrir það fe, sem ræðurnar um hann hafa kostað, en
eg "ero a'ð Sanna orctækið, a'b O)þeir tali mest um búskap, sem eru
verztu brimenuirnir"; þa'ð datt ofan yfir mig, þegar hinn háæmverðugt
2. konúngkjörni þingmaður talabi ; eins og sagt var um Gissur bisk-
up, a'ð hann væri jafnlaginn til a'b vera konungur, herstjóri og bisk-
up, eins hefir mátt segja um ræður þær, sem hafa komíb fr.í hon-
um her II þingi, að þær lýstu þVÍ, a'ð hann væri jafnt hrindi og
biskup. En þegar bændur hafa viðurkennt, að nauðsynlegt se, a'b
stofna her lagaskóla, og hafa gefið atkvæbí sitt með því, eins væri
það ekld sæmandi fyrir þá, :\'ð setja sig á mót búnaðarskéla, og mer
sýndist, a'b eins og bændur g.ifu atkvæði sín með lagaskólanum, og
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studdu þa~ mál, eins hefbl verið sanngjarnt, a'b lærðu mennirnir gæfi
atkvæði sín með brinaðarskólanum, og styddi þnð mál, og það hafa

þeir margir heiðarlega gjört, því bezt verður nnnið, þegar menn vinna
hver með ö'brum. þa\) er gleðilegt, að heyra þann 2. konúngkjörna
þingmann segja, að biinaðlnum fari her fram; en það væri gott, ef
ekki ræki það í öðru árartoginu, sem geingnr í hinu, og ef rá\) væri
til þess, væri gott, að menn reyndi a\) mjaka ser áfram. Eg þekki
bónda, sem hefði viljað gefa meir en 100 rd, til þess, að hann hefci
haft þá þekkingu úngur, sem hann nr Minn a\) fá, þegar hann var
fertugur, því að þá hefbí hann verið búinn a\) vinna það upp, og
hefði ekki tapað því, sem hann tapaði vegna menntunarleysls, En

e f þessi menntastofnun kæmist upp, og menn gæti þar notið tllsagn-
ar, þá yrði það miklu lettara og aflarabetra fyrir hina ringu og efni-
legu, því að þeir hafa ætíð mest gagn af kennslunni, eins og menn
hafa seð, a\) ei,ki ern þeir ætíð duglegir embættismenn, sem koma
fd htiskrilanum ; en þó skrilamtr vercl ekki öllum að því gagni, sem

til er ætlazt, þá eru þeir samt nauðsynlegir fyrir það, Hinn 1. kon-
úngkjörni þingmaður talaði um kostnaðinn, og sagðist ekki kunna
víð, ab kennslan væri borguð, en eg held bændur yrði fegnir að Lí
kennslu, þó þeir ætti að borga fyrir hana; því að eg held, a~ bænd-
Ur se svo gjörðir, að þeir horfi ekkí í kostnaðinn, ef þeim gefst
kostur ,i að menntast. Að landið ekki hafi hart not af þeim mönn-
um, sem siglt hafa, tiI al') læra búnubarfræðl, er eingin ástæða móti

þessari stofnun, því að hvers vegna urðu ekki not a\) þeim? Af
þvi lærdómi þeirra nr þannig háttað, að þeir voru sendir lít lÍ land,
þar sem jörð "ar alrækiuð, og þeir má ske ekki mik i\) fyrir, að

leggja hart á sig, og lærðu þeir þá meðferð á ræktaðri jörð og
hvernig stýra eigi plögl ; en það er allt annað, a\) rækta þýna og
grýtta jörð, en plægða akra; þvf Danmörk og Í:;land eru mjög ólík

að jarðagæðum, og jarðfróðir menn hafa sjálfir sagt, að þeir ekki hafi
kunnað að plægja þúfu, þegar þeir 1\OIl11l her, en a\) plægja er ekki
aðalatrlðlð þessa m.ils, heldur ao ein, ein grein úr búnaðurskóla-
lærdóminum. Þíngmaður Mýramanna segist í rauninni vera me\)
málinu, en talaði þó ,í múti því; hann lastaði það ekki, en sýndi að
eins vandkvæði á því; hann sagöí það væri Ingurt fyrir hina eptir-
komandi Ho að sj;í, a'b ver elskuðum hana, eins og sj;i\fa okkur;
það var ao eins einn maður ,1 Ísafirði, sem lærði sjómennsku, en
nú hefir hann stofnað sjömannaskéla á Ísafirði, og hefir hann orðið
til mikils göðs, og hefir því þetta fræ, þó það væri lítlb, borið mikla
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ávexti. Þíngma~ur Mýramanna sagði, að Vestfírðíngar mundi má ske
ekki verða fúsari lí, að gefa fríviljugar gjafir til þessa fyrirtækis, en
til varðkostnabarlns. En eg held það hafi verið óþarfi fyrir hann, al)
beina þessu að þíngmannlnum IÍr Dalasýslu, því Dalasýslubúar gHIl
til varðarins í fyrra að meðtöldum Hrritfirðíngum 1~600 rd., og hafði
því þíngrnaburiun IÍr Dalasýslu fulla ástæðu til að segja það, sem
hann sagði, og sýnir hann það líka sj.ilfur í verki með jarbarrækt
og öðrum dugnaðl ; en þar sem þingmaður Mýramannil kom með
dæmi upp á það, að meira gæti áunnizt með hníf og skóflu, en
með plógnum, þá sýnir þuð ekki annað en það, ao hann muni
hafa hlaupið á sig með a~ kaupa plóginn, meðan menn ekki
kunna ao brúka hann. Hvað það snertir, sem þ íngmaður Húnvetn-
inga mælti með, a~ búnaðarskóll væri í hverri sýslu, þá er eg ekki
svo stórhuga, að eg ekki se anægður með einn skóla einhverstaðar
á landinu, hvað þa heldur í amti hverju, og stendur mer ií sama,
hvar skólinn er, ef hann að eins er til 'gagns; þíngmenn mega ekki
líta svo míkið á sinn eigin hag, því þeir sit ja ekki her til þess, að
mæla með einu kjördæmi, heldur til þess, a'O gefa holl r<Í~ fyrir allt
lnndíb í frarntíbinní. Fyrst var einn búnaðarskóli stofnabur í Svía-
ríki og feingnir kennarar í hann úr Þýzkalandi; en síðan ha fa blín-
nðarskólar dreifzt út, ekki ao eins um Svíþjóð, heldur einnig um all-
an Noreg, og eg held, a~ ef menn tæki sig Saman og hefði sam-
vinnu, þegar þarf að bæta veg eðu ryeja steini úr götu, heldur en
a() setja Einn lllann ;i hvern vegspott.inn, þ,í væri hægra, a'ð bisa vi~
steininn, heldur en ef einn væri við hann. Ef samtök ern í ömt-
unum, er það sýnt, a'O koma megi á búna~al:~kóla í hverju amtí, og
vil eg hiðja þíngmenn að ga-ta ao því, hvort ekki muni vera betra,
að fii þessa stofnun einhverstaðar á fót, þó menn ekki fái þab
strax í hverri sýslu, þaú er viðurkennt, að mí eigi ekkert amt
hægra ao koma búnnðarskóln á fót, en norðuramtið ; en eg ann
NorolendíngullI þess vel, þó vesturamtið geti ekki Ielngið búnaðar-
skóla Illll leið, þVÍ Norlendíngar væri vísir til, a() reka ekki burt
aptnr dreing, el' kynni a() koma ao vestan, og vilja fá tilsögn Í bún-
aðarskúla þeirra. þá ætla eg nú a'ð tala I";íeill 01''0 um atkvæbaskr.ína,
og þá er nú fyrst a() tala um það, hvort menn eiga að þiggja
jörðina gefins c()a lelgulaust, og ef stjórnin ekki vill Líta jörðina
gefins, þ,i held eg menn ekki þyrfti að þiggja hana lelgulaust, þVÍ

einhver bóndinn værl ví" til þess, að lána jör'ð með þeim kostum,
og held eg se óþarfi, að vera að nudda ,'iú stjórnina um þa~, og
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þætti mer betra, a~ hún segði hreinlega nei; en eg treysti yfirvöld-
unum til þess, ao þau skýri mállð svo vel fyrir stjórninni, a~ hún
vilji vinna þetta til; en ef hún ekki skyldi vilja það, þá geta lands-
menn sjálfir bezt gjört, hvað þeir vilja. Af því 4. tölulitur kann,
ef til vill, al) verða misskiIinn, þá værl, ef til vill, bezt að kljúfa
hann, ef menn skyldi geta mísskllíð hann svo, sem (ill örntin ætti

110 leggja eina til; menn hafa sagt þal) væri vogun, ao leggja mikla
skatta á bændur j eg held þao se ekki voðnlegt í þessu tilfelli, þar
bænaskrár hafa komið frá þjóðinnl Ulll þetta mál opt, og eg vona,
al) hinir konringkjömu þíngmenn verði því öruggari í því, al)

mæla mco því við stjórnina, að luin styrki þetta mál, sem þeir eru
hræddir víð, að leggja þenna skatt á þjóOina; en það sýndist mer
vera bændum överðugt, að vera móti þessu III skóla, þegar þeir hafa
veríð með (il)rum skólum.

Forseti: þar ekki taka fleiri til máls, ~ílít eg 1Ílyktarumræoll
þessa máls lokið, og skal eg bíðjn hina heiðruðu þíngmenn a~ gánga
til atkvæða, samkvæmt atkvæðaskranni.

Var þ;í geingíð til atkvæða, og fellu þau þannig:

A. Uppristunga Guðmundar Brandssonar felld með 18 ath. gegn 6.
B. 1. Viðauki nefndarinnar samþykktur mco 20 atkv. gegn. 1.

2. Viðauki Benedikts Þórðarsonar felldur með 1I. atkv. gegn g.
3. Nefndin (1. uppustúnguatrlðl), samþykkt með 22 atkv.
4. Sama (2. uppastúnguatriðí), borið upp í tvennu lagi.

a, A~ stjórnin hlutist til um það vil) amtmenn, al) þeir veljl

jör~ sinn í hverju a 111ti, samþykkt mco 23 ath.
b, og kveðji ser til raðaneytls í því 2 þjó'bkjörna þíngmenn

og 2 jarðfróða menn, samþykkt mel) 15 ath. gegn 3.
5. Sama (3. uppasninguatriðl), samþykkt með 23 atkv.
6. Breytíngaratkvæbi Guðmundar Brarulssonar fellt með 15 ath.

gegn 3.
7. Nefndin (tl. upprístúnguatrlðl), borlð upp í tvennu lagi.

a, Ao því fe, sem þurfa þætti, til al) koma stofnunum þessum
í þetta horf, megi jafna á landsmenn, samþykkt með 20
ath.

b, þannig, al) helmfngurlun hvíli á fasteign og helmingurinn
á tíundarbæru lausfð, fellt mco 14 ath. gegn 8.

8. Hvort rita skuli konúngi bænarskrá (samkvæmt þessari atkvæða-
greiðslu) samþykkt með 22 atkvæðum,

Eorseti : Þar næst kemur til undlrbdnfngsnmræðu nefndarálit
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1011, konúnglegt frumvarp um stofnun barnaekðla í Reykjavík. Hinn
heíðraðí þíngmaður úr Reykjavík er framsögumaður í málinu.

Mallð afhent [ramsoqumanni,
Framsögumaður (H. Kr. Friðrilisson): Eg vil leyfa mer að

lesa nefndarlitið.
Nefndarnlítlð var þá lesíb svo lútandi:

,}Hi'O heíðraba alþíngi hefir kosið oss, sem her ritum nöfn vor
undir, í nefnd, til ac íhuga og kveða upp álit vort um konúnglegt
"frUlmarp til tilskipunar um stofnun barnaskóla í Reykjavík", sem
konúngsfttlltrúi hefir af stjórnarinnar hálfu lagt fyrir þíngíð.

Ver höfum íhugað mál þetta, og rætt það með oss ,i fundum,
og. leyfum oss nú, ac kveða upp álit vort um mál þetta, sem nú
skal greina.

Ma] þetta hefir verið SYO margrætt og af svo mörgum, og hafa
flestir verið einhuga á Því, a'ð nauðsyn bæri til, a'ð stofna her í
Reykjavík barnaskóla, og þa'b yrði eigi hjá því komízt, a'ð bærinn
sjálfur kostaði þenna skóla, sökum þess, ao einginn einstakur væri
sá, er hefði ana til, a'ð stofna hann og halda honum við, og viro ist
oss því óþarft, að taka her fram ástæðurnar fyrir nauðsyn stofn-
unarinnar.

þegar ver mí. snúum oss að frumvarp! því, sem stjórnin hefir
lagt fyrir þínglð, viljum ,'er geta þess, a'ð það er einkum 3 atrlðl,
sem virðast koma til íhugunar, 1. hverjar skyldur leggjast ,i bæjar-
búa við stofnun þessa skóla; 2. hvernig tekjum hans skuli háttað,
og 3. hvort fyrirkomnlag skólans skuli vera.

Um fyrsta atriðið er það að segja, a'b oss virðlet einkum það
athugavert, sem tekið er fram í astæðunum fyrir frumvarpi stjórnar-
innar, að foreldrar skuli skyldir} að láta börn sín gánga í s7,ól-
ann} þegar þeir ekki á annan hátt sj,í um uppfræðlugu þeirra, og
virðíst oss þá réttast, a'b taka þessa ákvörðun upp í lagabcbíð um
stofnun skólans ; en oss þykir, a'ð her geti að eins veríð talað nm,
ac skylda foreldra til, að Líta börn sín nema í skólanum það, sem
lögin bjöða a'ð her maður skuli nema, það a'ð lesa og læra krist-
indóm sinn, því að foreldrar verða eigi skyldaðir til, a'ð láta börn
Rín g,ínga í skólann, nema þegar þeir vanrækja, að kenna börnum
sínum það, sem þeir eru ao lögum skyldir að kenna þeim, og því
viljum vér skjóta inn í fyrri greinina þannig hljóðandi ákvörðun.
En af því að eigi verður talað um annað skyldunám, en þegar var
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nefnt, en slíkur skóli, þar sem það eitt væri kennt, er lög bjóða að
kenna börnum, yrðí næsta ónógur fyrir Reykjavík, og tilgángur sl(ól-
ans því hlýtur að vera, að kenua meir en þetta, virðíst réttara, að
orða fyrri hluta greinarinnar nokkuð öðruvísí, þar eð hún, eptir þVÍ,

sem hún er orðfærb, gæti skilizt svo, ao kennslan væri einúngis ætl-
uð Í því, sem liigboOio er, ab hvert barn skuli nema; en það getur
hvorki verið tilætlunin með skólanum, ne heldur má vera eptir á-
stæðum Reykjavíkur, og því vlll nefndin orða þann hluta greinar-
innar nokkru öbruvísi, þannig, að orðunum: "er þykir nauðsynleg
fyrir hvern mann", se sleppt.

. Um það, hverjar tekjur skólans skuli vera, sest það á hinum
eldri skjölum um þetta mál, er konúngsfulltrlíinn hefir leo nefnd-
inni, eins og líka af ástæoulll fyrir frumvarpi því, sem fyrir alþíngi
er lagt "nlll toll af tómthúsum og óbygg'ðri léð í Reykjavík", ao
tekjur þær, sem ætlaður eru skólanum, eru, auk gjafa og sekta
fyrir brot gegn skólareglngjör'ðinni, kennslukaupið fyrir börnín,
en ao það, sem þá á vantar, skuli jafna'ð niður, eins og segir í
þessu frumvarpi 1. gr., á bæjarbúa eptir efnum og ástæðum. Nefnd-
in telur mí, að eigi se gjörandi, a'ð jafna lÍ bæjarbúa þessum kostn-
aði, nema því a'ð eins, a'ð tekjur þær, sem ofangreint frumvarp um
tómthústolla o. s. frv. ræðir um, verði Ingbar bæjarsjöðl, og' með
þessu skilyrði r.iðurn ver til, að þetta frumvarp um stofnun barna-
skóla LH lagagildi. En ef frumvarplð um teða tolla yrðí eigi í að-
alatriðum sínum samþykkt af þínginu, hlýtur nefndin að ráða frá,
að barnaskólafrumvarpið verði samþykkt. Samkvæmt þessu verðum
"er a'ð fara fram cí, a'ð málefnið nm tolla ,í tómthús verði tekið til
ályktarumræðu millum inngángsumræ'ðu og ályktarumræðu þessa

málefnis.
Um það, hvert fyrirkomulag skólans skuli vera , erum ver á

sama máli og stjórnin, ao þao væri lítil not að því og eigi reU, að
leggja frumvarp um það fyrir alþíngí, heldur se ltingrettast, ao fara
með það sem stj örnarrnal efni ; en oss virðist réttara, að stiptsyflr-
"öldin á Íslandi skipi fyrir um fyrlrkomulaglð með ráM bæjarstjórn-
arinnar í Reykjavík, sem hvorirtveggja eru kunnugir öllum þörfum
og tístæðum bæjarins, en a\) stjórnardeild kirkju- og kennslum.ílanna
í Danmörku skuli gjöra það, sem er með öllu ókunnug öllum lands-
högum, og sjáum ver eínga tryggíngu í þVÍ, að fyrirkomulagið verðl
sem bezt, þótt hún leggi síðasta smiðshöggið á; en aptur finnst oss
það mega vera, að hún samþykki og staðfesti þessa reglugjörð, sem
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bæjarstjórnin og stíptyflrvöldin hafa komlð ser saman um. þá finnst
oss mel) <illu óþarft, að binda hendurnar á sttptsyflrvoldunum og
bæjarstjérninni með nokkru III reglum, sem kunna vera í Danmörku
um þess konar skóla ; en hitt nd telja svo sem sjálfsagt, að þeir

llluni kynna ser, hverjar eru akvarðanir fyrir slíkum skólum í Dan-
mörku, og nota það, sem her ;i víð.

Al) svo mæltu viljum ver mel) því skilyrðl , að frumvarpið um
tolla ;i tómthús og óbyggðar ló~ir verði samþykkt í aðalatriðum sín-
um, r.íða hinu hefðraða þíngi til, allraþegnsamlegast al) beiðast þess,
no korningur vilji lögleiða frumvarpio þannig orbað :

1. grein.
Í Reykjavík skal stofna barnaskðla, sem öll þau börn, er
þar eiga heima geti notið kennslu. í; skulu foreldrar og
vandamenn slcyldir til, að láta barn sín gánga í skólann,
ef þeir eigi á annan hátt láta kenna þeim það, sern á-
kveðið el' í lögum að live» maður skuli nema. Svo má
og fyrir hæfilega borgun taka í penna skð!« ÖnnHI' börn,
lJcyar því verður við hornið án þess hin missi í.

.!tð því leyti fe það, sem til stofnunar og við7~rhalds
skólans er áhveðið, hrðkkur ekki til, skal. jafna koetnað-
inum niður á bæjarmenn, samkvæmt tilskipun um stjárn.
Reykjavíkurbæjar, dagsettri 27. d. nóv. 1846, 19. gr.

2. grein.
Stz:ptsy(trviildunum á Íslandi skal falið á hendur með
ráði bæjnrstjðrnorinsuir í Reykjavík, að skipa fyrir um
fyrirkomulag skðlans eptir þörfum og ásigkomulagi bæj-
arins, og s7wl reglugjörð þessi samþykkt af stjórnardeild
kirkju- og kennslumálamna,

Reykjavík, 2. dag áglÍstmána'br 1859.

H. Kr. Friðriksson, Jón Pétursson, Vilhjálmur Finsen/'.
formabur og framstigumabur.

Framsiiqumaður : Eg skal mí ekki fara mörgum orðuni um
þetta m.íl, og eg vona, a~ þa\') verbi eigi Ungar ururæður urn þa\')i
en eg vona, að þínginenn gjörl gó'i"an róm að málinu og hamli ekki,
ao rir svo brýnni nauðsyn Roykjavíkurbéu verði bætt.

Vilhjálmttr Finsen: Eg skal geta þess, Il~ þó eg hafi undir-
skrifað nefndnr.illtlð sem einn af ncfndínní, áleit eg þó í nefndinni
réttara, að 2. gr. frumvarpsins væri óbreytt; en hún er öðruvísl hjá

nefndinni; þao er sagt í 2. gr., a~ stjórnarherra kirkju- og kennslu-
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málanna skuli sjá um reglugjörð fyrir og fyrirkomulag ,í skólanum;
þetta álít eg eðlilegra og venjulegra en það, sem nefndarnppástúng-
an fer fram á; og gjörir það kann sh ekki SYO mikíð til; en eg
kynni þó betur við það. Sömuleiðís er um 1. grein, ail eg kann
yfir höfuð bezt við, ail hún se óbreytt, og einkum álít eg ekki uppa-
stúngu nefndarinnar í 1. grein, um skyldu foreldra, til ail láta börn
síngánga í skóla þenna, réttvel orðaða; því mer finnst övíbkunnan-
legt, aG tala í svona almennum orðum Ilm, hvað ákveðlð er í lögum
að börn skull læra, og þætti mer þ,í betra, ao það væri beinlínls
tekið fram, 30 foreldrar skyldi skyldir að senda börn sín í skólann,
þegar þeir ekkí kenna þeim bóklestur og luistindlím ; akvörðunín el'
og óþörf, ef haldið er óbreyttri 2. gr. Irumvarpsins. Eg vildi ekki
gjöra ágreiníng úr þessu, af því mer þótti það miður verulegt í sam-
anburði vlð málefnið t'jálft, nefnilega, ao barnaskéllnn verðí stofnaður,
sem mer er mest annt um.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: p,lil stendur her, ail reglu-
gj1iroir fyrir skóla þenna skuli verba samþykktar af. stjórnardeild
kirkju- og kennslumálanna ; það er nú ekki ljóst, hvað meint er með
þessum orðum, þó líklegt sé, að það se meint Cultusministeriið
sjálft, en ekki einstök deild af því, það er ao segja skóladeildin undir
kirkju- og kennslustjórninnl ; ef nú svo er, að þetta :3e meiníngin, sem
eg helzt gjiiri ráo fyrir, að kirkju- og kennslu-stjérnarherrann :;j:ílfur ætti
að samþykkja reglugjöröimar, þá ætti ao orða þetta öðruvísi. þao
væri líklega betra að hafa þ<i,)stjórnarhcrra". Mer þykir nú annars
óþarfi, að stjórnarherrann sjálfur staðfesti þessar rcglugjörðir ; eg held
það se nóg, ab stíptsyfirvöldln gjöri þaö ; hvaða ástætu hefir nefnd-
in til að halda, að þau geti það ekki eins vel'? það eru þó þau, sem
eiga ab skipa fyrir um þetta; þau ern fullkunnug ríslgkornulaginu her,
og eg se ekki annað, en að þeim se vel trúandi fyrir því.

Framsögumaður : Eg get nú huggað hinn háttvirta þingmann
Ísfirðfnga með því, ao nefndinni er ekki fast í hendi með þenna
seinni hluta 2. greinar; þVÍ meiri hlutinn var í rauninni ekki fastur
á því að hafa hann; ver sjáum ekkert mein í þVÍ, þótt hann fari;
það er ei af þVÍ, að ver trybum ekki stiptsyflrvöldunuru til, að sam-
þykkja reglugjörðina ; oss þykja þau einmitt hið rétta vald; en af
því agreiníngur varð, vildum ver ekki halda því Iast fram; með því
svo mundi þykja, sem reglugjörðin feingi tignarlegri svip, ef lniu yrði
staðfest af stjórnarherranum, ef þíngib "ill svo. Eg fellst á það, að
))stjórnarherrau er réttara en ))stjórnardeild", enda átti líka nefndin
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víð stjórnarherrann með þessu orðl, par sem hinum 4. konringkjörna
þíngmanni finnst réttara, aa taka skýrt fram í lagaboðínu, hvað menn
væri skyldir a'ð láta börn sín nema í skólanum, þ,í held eg ekkert
se á móti því, en mer virðist þa'ð óþarfi.

J ón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg skildi ekki, hvort það
nr meiníng framsögumanns, að nefndin vildi taka ser breytíngar-
atkvæði í þ,i stefnu, sem eg benti til; því ef það er ekki, þá áskll
eg mer breytíngarntkvæbí til þess.

Petur Petursson,' Mer þykir náttúrlegra það, sem stendur í 2.
gr. frumvarpsins, aa stjórnarherra kirkjumalanna gefi út reglugjörð-
ina. Pa'ð er sagt Í frumvarpinu, að hann skuli gj(ira það að ráðl
stlptsyfirvald.mna á Í:;landi og annara, ekki eptir því fyrirkomulagi,
sem se á dönskum skólum, heldur meb sérlegu tilliti til þarfa bæj-
arins, og er þetta þVÍ ástæðurneíra, sem skatt á að leggja á bæjar-
búa, og þeir því eiga heimting á, að fá sem bezta tryggíng fyrir,
a'ð fyrlrkornulaglð ekki verði óhentugt og margbrotið, og kostnaður-
inn ekki of Illikill, og þessa tryggíng f,i þeir einmitt meiri, heldur
en ef stlptsyflrvöldln gjörði það. Stíptsyfirvöldln hafa gjört einar 2
þess konar reglugjörðlr ,í'ður, en þær misheppnuðust og urðu fremur
margbrotnar ; það er ekki ástæða til, að svipta raðherrann þessu valdi,
til að annast um reglugjörðina með r:iN stiptsyfírvaldanna ; hann
mun aldrei breyta henni, nema með r,ioi stiptsyfirvaldanna og aldrei
alveg á móti. pa'ð er þó reglulegra, a'ð það heyri undir úrskurð
stjrirnarherrans.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg meintl ekki annað,
en a'ð stíptsyflrvöldln ætti aa samþykkja reglugjörðirnar. Eg skil
ekki, a'ð það sanni neitt, sem hinn 3. konúngkjörni þfngmaður let í
ljósi, þar sem hann sagði, ab reglugjörbimnr mundi verða með ráN
stiptsyfirvaldanna, og að stjórnarherrann mundi fylgja þeirra dN;
því þar af ætti að leiða, ao samþykki stjórnarherrans yrðl þýöíngar-
la list ; svo :tO þótt stlptsyfirvöldín gjörbí hana nú flólma, þá sam-

þykkti r:íoherrann hana, svo a'ð ef það er meiníngin, þá se eg ekki,
ao annað ynnist við það, en 110 reglugjörðin hefði siglt, og eg skil
nú ekki, ao svo mikið se í þetta varið.

Komíngsfulltl'úi,' Eg vil r.íða þínginu til, að halda heldur frum-
varpsins 2. grein, en því, sem nefndin hefir stúnglb upp ;Í; því stipts-
yfirvöldnnum mun þó ætíð verða falið á hendur, annathvort ao semja
reglugjör'Cina fyrir barnaskdlann, etil þá segja álit sitt \l1Il hana, og
má þá ætla, no hún hvorki verði margbrotin eða óhentug; og þegar
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yfirvöldin her fá þau áhrif á hana, sem vera ber, get, eg eigi se!)

annað, en það se rett, að stjórnarherra kirkju- og kennslumálanna
leggi á hana hina sfðustu hönd.

Petur Petursson: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi svaraði þíng-
manni Ísflrðínga öllu því, sem þurfti, svo eg þarf ekki a~ svara

neinu.
Arnl] ðtu« 6lafsson: Eg skal nú ekki velta því fyrir mer,

hvort reglugjörðin mundi betri sigld eða óslgld ; en eg vil eimíngis
leita upplýsinga hjá nefndinni, og þá vil eg fyrst spyrja, til hvers
á þessi skóli að vera, hvað á hann að gjöra, og hvað á hann að
kosta? Nefndin svarar nú líklega: hann á að kenna það, sem
hvert barn á að vita að lögum, það er að lesa og læra kverið, Mer
þykir nú skrítið, ef Reykjavík, "sem er sá staður landsins, sem
þeinkir og ályktar", er svo illa kornin, uð hún þurfi slíkan skóla
"ið, sem hvergi þarf annarstaðar her á landi. Nefndin hefði þurrt
að leggja fram andlegt fátæktarattest frá préfastinum, um að þetta
væri nauðsynlegt; það er enn ekki kornið. Vilji nú nefndin sýna
mer, hvað eigi að kenna í þessum skóla, því þac er mer hulinn
leyndardómur, þá skal eg í þess stað sýna henni fram á, hvað sköl-
inn muni kosta, þVÍ það er líka hulinn leyndardómur, og veit eg Sann-
lega ekki, hvar nefndin hefir þann hulinn sjóo, sem megi við sínum
hulda kostnaði: það ætti nefndin ac "ísa á. Eg segi, að ekki þurfi
minna til skólahúss, ef það á að rúma nokkuð meira, en börn bæjar-

ins, og nú er gjört rác fyrir svo mikilli aðsókn úr öllum áttum, en
5,000 rd., og er leigan af þeim 200 rd. árlega. þar næst koma
skattar, ábyrgðargjald ,I árleg afborgun og ýmislegt annað ; þall
vil eg gjöra verbi 150 rd. Dyravörðurinn verður að hafa 200 rd.
handa stúlkum, sem eiga ac gjöra hreint, til eldiviðar, ljósa o. s. fn.
200 rd.jf samanburðl við lærða skólann ætti efsti kennarínn að hafa,
eptir þVÍ, sem her gjörist, 500 rd., 2. kennari 250 rd. og hinn 3. kennari
200 rd., og til övíssra útgjalda ekki minna en 50 rd., og yrci það þá
samtals 1,750 rd. Þegar ætti nú ac jafna kostnaði þessum lí 250
búendur, er her voru 1855, yrði það rðttlr 7 rd. á heimili. Nú er
varla 7 manns á hverju heimili, svo það yrðl nimlegn 1 dals nef-
skattur á hvern mann. Eg gjöri ekki ráð fyrir borgun fyrir kennsl-
una; því ac þegar nú á að nauðga mönnum til ac kosta skólann, og
að líkindum einnig til að láta börn sín gánga Í skélann, þá ætti þeir
þ6 ac hafa eitthvað fyrir þessa tvöföldu nauðgun, og það getur þii
ekki "eric minna, en ab þeir fái kennsluna kauplaust. Eg segi Því
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enn, ef skól inn ekki svarar til kostnaðarins, sem af honum stendur
þ,l er næsta ísj.írvert, að stofna hann. Eg vil því biðja framsögu-
mann a\) skýra frá, hvað kenna eigi, og ætla eg a~ bíða eptir
upplýsíngum hans.

Framsiiqumaður : Eg fræddlet mí sannarlega ekki annað lí tölu
þíngmanu5ins úr Borgarfjurbarsýslu, en a'O hann se harblá ókunnugur

þessu efni, og svo ókunnugur, a~ hann se varla bær, a'O dæma
UlH þab, þetta hefir verið almenn ósk og almennt þótt her nauð-
synlegt, a'O hafa slíkan 8k61a nú upp í 30 ár, og þar sem um 30
<Ír hefir verið fundið til nauðsynjar ;i einhverju, þar held eg se auð-
sen þilrf. l'ao er hvergi sagt í uppástringum nefndarinnar, að þar
eigi ciogaungn að kenna að lesa og luistindóminn , heldur að for-
eldrar skuli ao eins skyldir a'ó senda börn sín í skólann, til a~ læra
þetta, þegar þeir ekki sj.ílflr á annan hátt uppfylla skyldu sína í
þessu; en gjöri þeir það öðruvísí, þá þarf þess ekki; en það er

ætlazt til, að hverjum einum gefist kostur lí, a~ koma börnum sínum
í skóla. Reikníng þíngmanns BorgfirOínga skildi eg nú satt að segja
ekki; það er sagt ljóslega í frumvarpi stjórnarinnar, um að leggja
skatt <Í tómthús o. s. fr., að skólinn muni kosta 1,140 rd. á ári;
eg held þao veröí ekki hrakið, og a'ó hann þekki ekki það betur til,

en þeir, sem Wgúu þetta niður; en þa\) verbur aldrei óbærilegt gjald
fyrir bæjarbúa, hvort sem það er nefnt nefskattur, eða öðru nafni; þa~
má snúa út úr og kalla hvern skatt "nefskatt«, undir eins og allir
húsfeður eiga að gjalda eltthvab ; en það er eigi 1 rd. á hvern
mann her Í bænum; því að her í bænum eru 1,400 manns. Hann
sngði, að ekki veitti af 5,000rd. til að gjöra skólahúslð ; hann hefir
mí ekki sannað það; eptir þVÍ, sem hiis eru her, held eg megi flí
góðan skóla fyrir 4,000 rd. þó nú her í latínuskólanum þurfi 200rd.
fyrir ljós og eldívíb, þá held eg það se ljóst, ab þa~ þurfi ekki í
barnaskélanum; þVÍ þar er ekki unnið nema part úr deginum, og
,3\0 verður skóli þessi ekki heldur eins stór og latínu skólinn, svo
það bíður ekki svörum; hver" vegna skyldl menn ekki borga kennslu-
kaup ; eg skil það ekki; mer sýnist eðlilegt, þótt Ioreldrarborgl fyrir
börnin; eg hefi ekki heyrt, að neinn hafi hugsað ser það öðruvísi.
Hann vill vita, hvað kennt verbl ; því get eg ekki svarað nú, og álít
mlg ekki bæran til þess; það á reglugjörðíu að segja til, og hún
er ekki lögb fyrir þíngtð ; því stjórninni þótti þa'ó ekki til neins, og
nefndin er þVÍ samdóma; þa'O er því óskylt, a'ó svara því nú. Eg
get ekki sannfærzt ar því, sem Twnúngsf1clltrúi og hinn 3. kon-
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úngkjörni þíngmabur sögbu, a'6 nauðsyn se til, a'b stjórnin búi til
frumvarp til reglugjörðarínnar ; þVÍ annaðhvort gjöra stíptsyflrvöldin
það víðnnandí, og stjórnin breytir þVÍ þ;i að eins til hins verra, ef

hún breytir; en geti stiptsyfirvöldin ekki gjört það SYO vel fari, þá
hefi eg sannarlega ekki meira traust ii stjórninni til al'> gjöra það ;
því stíptsyflrvöldin þekkja bæðí þarfir og ástæður lllanna her, en

stjórnin er því ókunnug; eg se því ekki, al'> það geti bætt; þVÍ
stjórnin, fari hún al'> breyta gjörðum stíptsyflrvaldanna, getur
tekið upp ákvarðanir, sem hvergi eiga víð ; það er því ein gin trygg-
íng í því, þótt stjórnin leggi lí það smlðshögglð ; auk þess má segja,
að þetta skuli gjöra á bæjarlns kostnað, SYO það er eðlilegast, að yfir-
völd bæjarins, en ekki stjórnin, ráoi þar mestu.

Petur Petursson: Framsiigumaður gjörir rá'6 fyrir, al'> stjórn-
arherrann muni taka ráðin af stlptsyfirvöldunum; en í frumvarpinu
er eingin astæða til þess; því þar stendur "eptir tillögum stiptsyfir-
valdanna". En megi rabherrann eingu breyta í reglugjörbinní, til
hvers á hann þá a'ð samþykkja? Eg vil ekki gjöra r;i'ð fyrir, al'>
það se til al'> f.í sigIda reglugjörð, eins og sagt hefir verið, því þuð
er einginn tryggíng í því; en hitt yrbl ekki til annars, en al'> skrifa
nafn sitt undir; það er ekki til neins, a'ð staðfesta, ef eingu má
breyta. Eg hefi ekkert van traust til stíptsyfirvaldanna, a'ð þau mundi
gjöra það vel, þó það hafi mlstekizt fyrir þeim einu sinni eða tvísvar
sinnum áður; en það er níngt í principinu, meðan stjórnarherrann
hefir æðstu umsjrin allra slíkra stofnana, og því er rétt, að þetta,

eins og vandi hefir verið til, hitl undir hans samþykki, og ef leggja
á gjöld á bæíun til þess, þá er sanngjarnt, að stjórnin hafi umsjón
mel'> slíku fyrirkomulagi, svo það verði hvorki of þungbært ne ó-
hentuglega fyrirkomið, og væri eg í stað stlptsyflrvaldanna, þætti mer
einmitt þægilegt, al'> velta af mer cfrnikilli ábyrgð, sem ætíð er gott
að losast víð ; þau geta eins korníð sínu fram fyrir það.

Framsögumaður: Eg vil einmitt,' að stiptsyflrvöldin ekki skuli
geta velt þessar! ábyrg'ð af ser; hinn 3. komingkjörnl þíngmaður
sagðl, að stjórnarherrann mundi fylgja upprístungum stiptsyfirvald-
anna; til hvers er þá þetta leyfi til að breyta? En eigi hann ekki að
hafa leyfi til al'> breyta neinu, þ,l lÍ ákvörðunin ekki við, og þá er
hún þýOíngarlaus. Eg sagðí áoan, al'> eg sæi ekki nauðsyn til, að
síðari hluta 2. gr. væri haldið, og að meiri hluti nefndarinnar mundi
ekki verða fastur lÍ honum; en þa'6 er þó alltend það, ao sj;íi stjórn-
arherrann, að reglugjörð stiptsyfirvaldanna se éhafandí, þ.i getur hann
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neitað um samþykki sitt; það þykir, ef til vill, tignarlegra, að hafa
nafn hans undir reglugjorðínnl ; eg fyrir mitt leyti trúi stiptsyfir-
völdunum eins vel fyrir því og stjórnarherranum.

Petur Petursson: Framsögumaður heIt, að það væri tilgángs-
laust og ekki til neins, ef stjórnarherrann samþykkir; en það væri að
svipta hann retti til að breyta; en það er annað, að vera sviptur
einhverjum rðttí og að neyta hans; eins og t. a. nl. ef stiptsyfir-
"öldin í malefnum latínuskólans ekki Illætti gjöra annað en sam-
sinna; það er annað, að hafa rett til þess og þess, annað að nota
hann; þetta er því ekkert ahorfsm ál.

Arnljótur Olafsson: Eg get mí ekki þakkað framsögumanni
fyrir upplýsíngnrnar , hann sagði, að það hefði verið þörf á skóla í
30 ár. Eg skal nú ekki segja neitt um það; en hitt veit eg, að um
1830 var þörf ii peníngum til barnaskóla her, og feingu yfirvöld-
in síðan peníngastyrk úr 'I'horkellísjdðnum ; en þegar það ekki fekkst
leingnr, fór skólinn á höfuðið. þetta sýnir einmitt, að barnaskóli hel'
fær ekki staöizt, nema mco þvíngun, og í annan stað, þar sem bæj-
armenn hafa eigi sj:ílfkrafa stofnað neina barnask6lamynd, er það
hin ljósasta SÖn1111ll þess, að mönnum þyki eigi þörf á barnaskóla
eða finni eigi til þeirrar þarfar. Framsögumaður sagði, að reikn-
ingur minn væri rangur. þetta getur nú verið ; en það er enn ó-
sannað ; hann talaði síðan um aætlun, sem gjörð væri i frumvarpinu
um témthrismannaskattlnn ; það eru 1,140rd.; því er þessi merkilega
áætlun ekki lögo her fram, svo menn þurfi ekki annaðhvort að
fella barnaskólann, eða trúa í blindni, eður þ:i hugsa með sjálfum
ser, að áætlun þessí muni vera enn rángarl en mín? Hvernig eiga
menn annars að tala um mál, sem ekki er lagt fyrir? Ver eigum
her á þíngi að samþykkja kostnaðinn til skólans. það er merkilegt,
að framsögumaður skuli ekki geta gefið neinar upplýsíngar um,
hvnb henna eigi, hann sem bæði er kennari og 1 úr bæjarstjórninni i
hann stíngur upp á, að bæjarstjdmin skuli semja reglugjörð, og vill
þó eingar upplýsíngnr gefa. þá hefir "erið talað um, að biðja um að
stjórnarherrann búi til reglugjörð ; eg held það veiti varla af því, ef
allir í bæjarstjórninni eru eins ófró'bir um kennsluna og tílg aug skól-
ans, sem framsögu maður er. Þegar svona er í garðinn búið, að
hvorki er sýnt, hvað skólinn muni kosta, ne hvað þar eigi að kenna,
get eg ekkl gefið atkvæði fyrir honum.

Forseti: Eg skal geta þess, að annar þíngskrifarinn, hinn
heiðraði þíngmaður Snæfellinga, hefir tjáo mer, að hann yrði ab
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gánga af fundi, sakir embættis forfalla, og hefir hann feingi~ hinn
heíbraða þingmann Skagfirðínga til a~ taka skrifarasæti sitt á með-

an; eg vona einginn þíngmanna hafi neitt á móti þVÍ.
Framsögumaður : þíngma\';ur Borgflrðínga sagði, að það sýndi,

að skóli ekki væri nauðsynlegur, að hann hafi fallið, þegar hann
missti fðstyrklnn ; og að ekki se riHt, a~ leggja álögur til slíks á
menn. Þa~ eru allir, sem viðurkenna og segja, a\'; það se þörf :í
skóla her 'Í bænum, og það segja menn, sem færari eru til a\'; dæma

um það sökum kunnugleika, en þingmaður Borgfirðínga; hann kvartar
yfir, að ekki hafi verið upplýst, hvað kenna eigi; en þess var aldrei
a\'; vænta, að það yrti nákvæmar upplýst her; því reglugjörðin er

ókomin, hrin er einmitt í vændum; og það er mín skoðun og sann-
færíng, að bæjarstjórnin og stlptsyfirvöldin geti eins vel samið hana,
eins og ráðherrann ; en ef hann trúir honum betur, en stíptsyflrvöld-

unum, hann um það ; honum er þ:i lnnanhandar, að greiða atkvæði
fyrir 2. gr. frumvarpsins óbreyttri ; hann tal aM Ulll kostn~Mnn; hann
verður að afsaka, þó mönnum hafi ekki dottið í hug, a~ leggja
,íætlunina um kostnaðinn fyrir hann (hinum einstöku greinum, þegar
stiptsyfirvöld og stjórnin ekki hafa fundið :ístæ\';1l til að reingja
hana.

Þórður Jónassen: Mer þótti hinn heiðraði (ramsiigumaður
vera aUt of þúnghentur á þíngmanni Borgfirðinga, og þab því frem-
ur, sem mer virtist a\'; það, sem hann f<Ír fram á, væri :í gildum
og góðum rökum byggt; því það er þ6 vissulega í eðli síuu, að
þíngíb f:U a\'; sj:i einhverja áætlun yfir það, hvað skólinn muni kosta,

og hvernig nefndin hugsar ser viðhald hans, kennslufyrirkomulagið
og annað þar að lútandi; en um þessi atriði sagðist hann ekki þurfa
að gefa þíngmanni Borgfirðínga nokkra skýrsln ; þessa skoðun get
eg meb eingn móti aðhyllzt ; eg held þvert á móti, a\'; þmgið eigi
fulla heimtu á, því, sem þíngmaðurínn tól< fram. Eg verð líka a\';
vera hinum heiðraða sama þíngmanni algjörlega samþykkur í því,
a~ Reykjavíkurbriar þyrfti að leggja fram andlegt fatæktaratteeti,
á'tur en farið er að stofna her skóla, einúngis til þess, að börnin
geti lært þar a\'; lesa og numið barnalærdómsbókina; því eg se einga
nauðsyn á slíkum skóla; Reykjavíkurbriar eru bæði skyldir til og full-
færir um, að láta börnum sínum slíka uppfræðslu í te, og þa\'; er
því eingin ástæða til þess, a\'; létta þessari skyldu-fræðslu af þeim:
en þetta virðist mer þó se nefndarinnar hugsun, þar sem hún hefir
breytt 1. grein frumvarpsins, og þraungvað kennslunni innan SYO
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þraungra takmarka, a~ hún nær ekkl yfir annað eða meira, en að
börnin skuli læra a~ lesa og að læra kristindóminn. Slíkur skóli
er her óþarfur. Eg hefi hugsað mer, a~ skólinn ætti a~ láta ann-
a?l og meira Í te, að þar yrði kennd skript, réttritun, reikníngur,
lundafræði, saga, danska, líkt og átti ser stað í skólanum, sem hérna
var áour; í þann skóla gelngu kaupmanna- og embættismannabörn,
einnig börn témthrisrnanna, og lærðu þær lærdómsgreinir, sem mí
"ar geríb; slíkur skóli er her nanbsynlegur og æskilegur, og það
held eg líka se meiníngin í frumvarpi stjórnarinnar í 1. gr. því þessa
þekkíngu þarf hver mabnr að hafa, og hana geta margir foreldrar
ekki l.ítlð í te. Nefndin virOist þar á móti a~ hafa haft fyrir ser
almúgaskóla í þreingstu merkingu, en hans er eingin þörf. Eg er
líka viss um, a~ slíkur skóli mundi verða þunnskipaður. þao
hefur opt verill sagt, ao sú heirnakennsla, sem her í landi á ser
stað frá hendi foreldranna, væri miklu betri en skélakennsla, og það
eru fyl\ileg sannindi, og þetta staðhæfir líka merkur ferðamaður út-
lendur, Dr. Schleisner.

Þegar því nefndin vill elmingls koma upp almúgaskóla í þeim
skilningi, sem nú var tekið fra III, vero eg u~ vera því öldúng!s mót-
fallinn; þar til er eingu kostaudi; annað mál er það, ef skólinn yrði
líkur því, sem hann var her áoUJ', og á þeim skóla þurfa menn

her ao halda.
Framsögwnaður: Hinn hattvírtl 1. konúngkjörni þíngmaður

hefir víst eigi lesill npp.istúngnr nefndarinnar, eða lesið þær mjög
Iljritlegu ; því það er sagt í uppastúngunní, að í Reykjavík eigi að

stofna skóla, sem börn geti notio kennslu í; en það er óákveOio,
hvað kenna skuli; það er komill undir reglugjörbínni, sem enn þá
vantar, því það er ætlazt til, a\) hún vercí samin síðar, og þá á-
kveölð, hvað kenna skuli. Hann blandar saman skyldunni, að láta
börn sín gánga í skólann, og því, að mönnum gefist kostur á því,
að koma þeim þangað; en það er svo ólíkt, að eg skil ekki því menn
geta talao, eins og sumir gjöra. Nefndin gat ekkl akveðlð, hvað yfir-
grlpsrulkil kennslan skyldi vera; því a\) það er undir reglugjörðínni
kornið, sem li að ákveða kennsluna; en það Iannst nefndinni nauð-
synlegt að ákveða, nær menn skyldi skyldir til, að Líta börn sín
g.ínga í skólann. Eingin getur her betur en hann skýrt frá því,
hversu kostnaðarsamt þa~ er, að f,i her kennslu handa börnum sÍn-
um; þv] eg velt hann hefir kostað miklu fe til þess, og mer þyklr
Því ekki ólíklegt, að hann hafi fundið til þess, að barnaskóla vant-
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ar. þa~ getur verið, a~ réttara hefðl verið, a~ ll'ggja áætlunina fram,
þó þess varla geti veri~ þörf; því ao það hefir verið sagt, að það hafi
ve rio ætlað á, ao það þyrfti 1,140 rd. til víðurhalds skólanum, og er
það þá með öðrum orburn : svona míkið kostar skrillnn. Eg skal
nú ekki neita því, ab heima kennslan er holl, en hún er hollust (
sveitum; her í Reykjavík hilmar svo margt kennslunni, eins og í
hverjum bæ, þó ekki se stór; enda er það í hverjum bæ um allan
heim, að menn hafa skóla, svo börn fái numið það, sem þau þurfa
og foreldrarnir óska.

Páll Sigurðsson: Eg held þa'ð se svo mikið ljóst af þessum
umræðum, ao það se ekki vandalaust fyrir oss sveitamennina, ao
greiða atkvæði í þessu máli; ef ekki koma fram nægar! upplýsing-
ar, en nú eru komnar, þá held eg, að eg fylgi hinn gamla orðtæki :
"sertu í vafa um, hvað þú átt ao gjöra, þá láttu ógjört". Tveir þíng-
menn, sem eru her úr bænum, hafa nú talað sinn í hvora áttina nm
nytsemi og nauðsyn þessa skóla, og það þykir mel' nú tortryggilegt.
Ef eg skoða málið frá grundvelli, vil eg vita, hvort allur þorri bæjar-
búa óskar eptir þessum barnaskóla; mer er mí nær að halda, að svo
se ekki, heldur ab allur þorri bæjarbúa, tómthúsmennirnir, mæli á móti
honum, og byggi eg það ,i rauðu skjali, sem borið hefir fyrir menn
hðr lÍ lestrasalnum. Se svo, ao ekki se nema fáir embættismenn og
borgarar og kaupmenn, sem vilja koma skóla þessum :í stofn, þ,i
þykir mer ísjarvert, ab greiða atkvæði fyrir því, ao þrnungva tómt-
húsmönnum til ao borga það, sem þeir ekki vilja, og mundi mönn-
um í sveitum þykja slíkt ísjdrvert og ógjörníngur; þeir sem óska eptir
skólanum, ætti þá líka ao bera kostnað þann, sem af skólastofnuninni
leiddi að mestum hluta. þao hefir verið sagt, að Reykjavíkurbúum
ætti ekki all vera óhægra, að kenna börnum sínum til uppfræðslu í
guðsorði og g60llm sit um, en mönnum til sveita, og þó þeir nú
væri til, sem ekki gæti eaa vildi gj1ira þao sjálfir, þ,i er ástatt svo
her í bænum, að hægt mun vera ao f,i tilsögn. Eg veit því ekki,
af hvaða rót þessl barnaskdlabæn er sprottin; en 1857 kom þao
mál fr,i stjórninni, og var þá fellt, því efni vantaðl ; eg veit ekki,
hvernig það el' í garðinn búið, hvort það er aa eins fní fáum, eoa
fjiildanum; se þab svo, að fjöldinn se því móthverfur, þá vil eg
ekki gefa atkvæði mitt fyrir þessu.

Petur Petursson: þao er mlsskllníngur hins 1. konringkjörna
þíngrnanns og þíngrnanns Borgfirðínga um kennsluna; en það er fyrir-
gefanlegt, því nefndaralltíð er nokkuð ógreinilegt; það bætir klásúlu
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,'i~ Irumvarpsgreinina, þessu nefnilega: "sklllu foreldrar" o. s. Irv.;
þessi viðauki nefndarinnar lítti að vera í grein ser, eða þá að bæta því
við 1. greinina: "Í Reykjavík o. s, frv", og hefði það farið betur.
En það er betra eins og það er í Irumvarpinu ; því þar er sagt:
"sem nauðsynlog þykir fyrir hvern mann "; þetta segir, hve Ungt eigi
að g;íllga, að allir fái þar uppfræhíngu, ef þeir vilja; þetta er betra,
en "kennsla í" sem nefdln hefir stlÍngi'b upp <Í. þcssí kennsla, sem
nauðsynleg er fyrir hvern mann, er að minni meiníngu innifalin í
því, að læra að lesa, skrifa, reikna, nema landaskipunarfræði, dönsku,
o. s. frv. þetta er nauðsynlegt að ákveða. þetta er nú mín mein-
íng og vil eg taka mer það breytfugaratkvæðl, að við uppástúngu
nefndarinnar: "skulu foreldrar" vercl bætt sem viðauka viö 1. gr.
stjónarfrumvarpsins, en halda "kennslu" stjdrnarf'rumvarpsins. Mer
þykir nú illa farið, að þíngið ekki getur seo áætlunina um kostnað-
inn; því þíngmönnum er verkun, þó þeir hafi ekki ljósa hugmynd um
fyrirkornulagið ; en eg held, að ef haldið er vlð uppastungur stjórn-
arfrumvarpsins, að kostnaðurinn verbí ekki svo mikill, að bærinn geti
ekki borið hann. Slíkar áætlanir ern aldrei arelcanlegur, það verður
cptast meira, þegar til framkvæmdanna kemur; en þær eru þó betri
en ekki, e~a þó ekki se eiginleg áætlun, þ;í að tiltaka vissa summu.

Þórður Jónassen : Hinn helbrabí framsögumaður heit eg kynni
ekki að lesa, c(,<\eg hefti lesið í flýti uppásuingu nefndarinnar; en
eg held ' eg bæbí hafi lesið hana rétt, og skilið hana rett; Því það
stendur með berum orðum, að í skólanum skuli verða kennt, það sem
akveölð er í lögum, að hver mabnr skuli nema, en það er að læra.
að lesa og lrcra spumíngarnar eða barnalærdémlnn. t'etta mun vera
WgboNð í tilskip. Krist. C.fr;í 3. jriní 1H6, og þegar nefndin er að
tala um lögboðna uppfræðslu, hlýtur hún ab hugsa ser þ,í, sem nú
er Iögbobin, ekki þá, sem verður lögbobln, og hún segir það heldur

ekki, því hún segir: "það sem áheOill er í lögum", það er, þeim sem
nú gilda.

Framsögumaður : Hinn h.íttvlrtí þingmaður hefir það fyrir ser,
að það er sagt í upprisuingu nefndarinnar, að börnin eigi a~ geta not-
ið þar kennslu; cn það er cigi tekið til, hversu mikil hún skuli vera,
en það getur "el verið, að betur hefði Jaríð, að orða það nákvæmar
t. a. 111. í því, sem almennt er kennt í öðrum slíkum skólum; eg hefi
ekkert á móti því, ef þíngið vill svo og finnur eitthvert orð, sem
"ið á, en skylda foreldra. til að láta börn sín gánga í skólann á ekk-
ert skylt "ib það, það er einúngis tekíð fram, nær foreldrar skuli
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skyldir til þess; hinir eiga eimíngis kost á því. þa~ er efalaust
misskiIníngur, þar sem hinn háttvirti 3. komingkjörnl þíngmaður þótt-
ist kunna betur víð orð frumvarpsins "nau'Osynleg fyrir hvern mann". ,
ÞYÍ þií kemur fram spnrníngin: ,,11\'a'Oer nauðsynlegt". Maður getur,
ef tiI vill, sagt, að ekkert Re nauðsynlegt, nema það sem lög bjóða;
en það er ekki ávallt sagt, a~ allir se samdóma í Því, hvað nauð-
synlegt se; sumir kalla það nauðsynlegt, sem öhum þykir ekki
nauösynlegt ; eg býst víð, að eigi allir telji t. a. m. Iandafræði nauð-
synlega; og er hún þó mörgum nauðsynleg, og svo verður það um
hvað eina. Nefndinni þókti ekki tílta-kilegt, a~ fara að til taka neitt
um það, en á hinn bóginn óljóst í Irumvarpínu ; því að út af því
mátti leiða: einúngis að læra að lesa.

Petur Pétursson» Nefndin hefti getað það vel, hef'ði blín fylgt
frumvarpinu; því þar er sagt, a~ börnin eigi aú læra í skólanum,
þa~ sem ~e nnuösynlegt fyrir hvern mann.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg held eg fari nú eins
og hinn heiðraði þíugruaður Rangvellínga, 3'0 eg verði í vafa um,
hvernig eg :i :1'0 gefa athæði mitt í þessu máli, eptir því, sem ræð-
ur manna stefna; en eptir þeim m.itn, sem þíng þetta hefir haft
híngað til, með 3'0 "ilja stofnsetja nýja skóla, þá viroist mer ekki
6tiIhlýúilegt, þó þessi væri Lítinn komu upp áS3mt hinum; því svo
sýnist, aú það se ao leggja grundvöllinn til landshellla, að kenna
úngddrnlnutn a~ þekkja guð sinn og góða siði. lIinn hiÍttvirti (ram-
sögumaður hefir tekið það glögglega fram, að her í Reykjavík se hin
mesta nauðsyn að Lí bamnskóla, og þetta mun satt vera, og þegar
það er óumflýjanlcg nauðsyn, þá tj:íir ekki að tala um, hvað það
kosti, heldur einúngis þakka fyrir, að það falst, og grípa tækifærið,
því menn vita a'O dýrt er drottills orð.

Framsögumaður : Nefndin hefir ekkert á móti því, að leggja
fram áætlunina UIIl kostnaðinn, cf menn vilja það.

Vilhjálmur Finsen: Áætlun sú, sem bæjarstjórnin hefir samið
um kostnaðinn til barnaskólans, er gjörð til að senda hana stjórn-
inni; en eg get ekki álitið hana skuldbindandi, þegar Ii að fara a~
stofna skólann, heldur álít eg, a~ þá verði gjörð regluleg ný áætlun,
og að þá megi fara eptir því, sem bæjarstjórninni lízt haganlegast
og bæjarbúar óska.; það er einginn vafi um, að allar raddir, sem vilja
fara varlega í málið, muni þá koma fram og a~ rn.ilefnið þá muni
verða yfirvegað svo nákvæmlega, sem mögulegt er. Þa~ er það veruleg-
asta í þessu máli, að bæjarstjórnin hefir alltíð bænum fært að stofna
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barnaskúla og fari~ fram á leyfi til þess; eg held það se eðlilegast
og Irj.ílslegast, að alþíngi láti slíkt sveltnrfðlag raða ao mestu sjálft
sínum málefnum, og eg held þVÍ, að réttast væri, ao þfnglð aðhyllt-
ist uppastúngu bæjarstjérnarlnnar og færi ekki ao grípa fram fyrir
hendur á henni, þegar ekki er fram komin nein :ístæoa fy ri I'

því, að neitt Isj.írvert se í því, Eg :ílít fyrir mitt leyti, að her se
mildi nauðsyn :i barnaskóla, ekki einringls vegna uppfræðíngarlnnar,
heldur einnig og það ekki síður til þess, al) styð]» a\'! göbrt reglu-
semi og Iramförum yfir höfuð (j :í, reU!).

Þ(írður Jónassen : Eg get þó ekki fellt mig ,io skoðun hins
heiðraba korningkjörna þingmanns, sem nú settlet niður, a'b þíng-
menn eigi algjörlega a~ aðhyllast upp.istringn bæjarstjórnarinnar, lín
þess ao Líta sína skoðun koma elginlega íram, því þá væri þal)
tllgringslausr, all bera málið undir þíngið; eg held m.ílib geti grætt
lÍ tillögum þínginannn, og al) þeir, margur hver, grti lagt eitthvað
skynsamlegt til þess. þetta \'e1''O eg að halda, þrátt fyrir það traust,
sem eg hefi á hinni heiðruðu bæjarstjórn. Eg skal enn fremur leyfa
mer að taka þab fram, að mer þykir stjúmarfrumvarpslns 1. gr., bet-
ur orll,uo, en hj;i nefndinni, og orðln þar, hvað kennsluna snertir, yfir-
gripsmeiri, all því leyti þar segir, ao í skólanum skuli veitt börnum
sú kennsla, er þykí nauðsynleg fyri I' hvern mann, og þar undir
heyrir það vissulega, al) kunna a'O skrifa og reikna, kunna dönsku,
d.ílítið í Iandafræbl og sögu, rðttrltun og þess konar, sem ekki felst
undir þeim orðum nefndarinnar: "sem í lögum er :íkYeoiú".

Sveinn Sktílason: Ilðr eru enn eingar þær upplýsíngar komnar
fram, er geti leitt mig til að greiða atkvæði mitt fyrir þessu mrill,
hversu gjarna sem eg vildi styrkja nefndarmenn þessa fyrir gó~a
liðvelzlu Í öbru máli; því rg se ekki, ao menn her geti haft efni
á, að stofna barnaskóla fyrir SYO dýra dóma, sem þíngmanni Borg-
flrðínga sngbist fr;í; og líka er óvíst, hvort menn vilja þetta eða
ekki, meðan ei er gjörð grein fyrir, hvað kennt verði.

Arnljótur 6lafsson: Mer el' skylt al) hafa þ;í tiltrú til hinna
helðruðu nefndarmanna, að trúa þVÍ, sem þeir hafa sagt um þetta;
en hvað feginn, sem eg vlldi, get eg þ6 ekki trtiað þYí, svo al) eg
gefi því atkvæði mitt. Eg veit, að bæjannenn hafa verið kallaðir
eitt sinn her lí ráðstefnu, og verlb spurðir að, hvort þeir vildi hafa
barnaskóla, en þeir neituðu því (H. Kr. Friðriksson: nei). Eg get
fært rök til þess, að þessi eina tilraun, til að fá samþykki bæjarbúa
fór SYO, ao einginn þeirra víldí hafa skóla svona lagaban, sem eigi
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var heldur nein furða, þa'ð er ekki von til, a'ð menn vilji gánga
aa þVÍ, að leggja 1rd. gjald á hvert nef; eg segi In-ert nef, því árið
1855 var fólkstala her ekki meiri en 1,350 manns. Þ'lð er undar-
legt, aa svo samvizkusamir menn um hvert trisklldíngsvlrði, sem
hinir h.ittvirtu bæjarstjórar eru, skuli vilja kosta svona miklu til, án
hlntnðeignnda samþykkis eða vilja. Er það af því, að þeir sjálfir
eiga svo mörg börn? Nei, bæjarstjórnin á ekkert barn, og heldur eigi
sumir bæjarstjöranna. I)að eina, sem þeir ætti þó aa vita, er hvað
kenna skyldi, en þeir segja það se Í reglngjörblnni ; en eg veit nú
ekki, hvað Í henni kann að korna ; það lí aa vera hið sama, sem
kennt er í Uornm barnaskólum í Danmörku, segja menn. Eg veit
nú, aa hinn h.ittvirti framsögumaður hefir haft það gagu af Kaup-
mannahafnarveru sinni, að hann veit, hvernig barnaskólunum þar er
háttab ; þeir eru sannarlegt molum necessarium, eður "hið nrittrir-
lega iIIaU. 1)<11' er búi'ð ,ia, að börnin detti út í rennísteinana, eaa
troðist undir vagnhjólunum, ef þau eru eigi dregin í skóla; enda
hefi eg aldrei á æfi minni se'ð villtara stól)~ en börnin eru í þessum
barnaskólum ; en barnaskólans þarf varla her, til þess a'O börn geti
óláta'lt Í honum; því þau geta faril) fram á mela eoa upp á trin til
þess; eg veit heldur ekki til, aa barnaskóli se í neinum þeim bæ,
sem ekki eru fleiri Í, en 11-1200 manns. Hinn hríttvirtl framsögu-
maður hefði átt al) lesa ræður þær, sem haldnar voru á Einglandi
nú fyrir Um .írum síban ; þar var viðurkennt, a'O þar væri mýmörg
börn, sem ekki kynni a'O lesa, en þó vildu þeir ekki stofna barna-
skóla, því þeir voru vissir um, að sti hvöt, sem væri hj.í foreldrun-
um, til al) láta börn sín læra, mundi alveg slokkna, ef það yrbi gjört
a'6 nauðring. Eg álít, a'ð þeir menn, sem hafa búið til þetta af-
kvæmi, að eg eigi segi afskrærni, hafi farib of mjög eptir útlendri
fyrirmynd. 1'a'O eru helzt Rússar og Danir, sem hafa marga barna-
skóla, en Eínglendíngar kæra sig ekkert um þá. þa'ð væri betra að
hafa her sjómannaskóla e'ða iðnaðarsköla, eða þ,i a'ð líta í einhverja
bók a'ð lesa, svo sem rðttrltunarbék hins ldttyirtll framsögttmanns,
sem mer þykir vænt um, en fylgi þó aldrei, eba þ:i geógraphíuna hans,
sem eg vírðl mikils, en hefi þó aldrei lesið; það væri þeim þarfara.
segi eg, en að vera á slóri fullir um göturnar. Kennslan í þessum
barnaskóla á að vera kennsla í, hún mun helzt verða kennsla í í: ja,
eg veit ekki í hverju. Á hún að vera í Ullu því, sem her er kennt í
heimahúsum í Reykjavík; eg er þó ekki svo ókunnugur, a'ð eg viti það
ekki; það er sum se gríska, latína, saga, reikníngur, ~~ript, landa-
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fræði, enska, Irakkneska, o. fl.; ef kennslan ~iað verða Í öllu þessu í
barnaskólanutn, þ,1 "ii eg samþykkja, a() lagður se 1 dalur á nef
hvert af 1,140 manns , það er <i hvern bæjarbúa nema úngbörnin,
sem jafnan eru saklaus.

Ha lldðr Jónsson: Eg verð a~ álíta, a~ híð korninglega frum-
varp, sem her liggur fyrir, se til orðið af gildum astæðum ; eg get
því síönr efazt um nauðsyn barnaskóla í Reykjavík, og a() þessl
nauðsyn se almennt viðurkennd, sem rueðllmlr bæjarstjórnarinnar, og
fleiri bæjarmenn mæla með því, a() skólinn komist á. Og þó sumir
bæjarmenn og t6mthúsmenn kunni mí. a() vera honum mótfallnir,
ímynda eg mer, a() óvilji þessi mundi hverfa smátt og SI1I,ítt, eptir
því sem skólinn betur sýndi sínar heiIlaríku verkanir, og '10 margir
mundi nota hann, sem nú láta kenna börnum sÍnu111 með miklu
meiri kostnabi. Annari! felli eg mig betur víð frumvarpsins 1. gr.,
en breytíngar nefndarinnar vi'ð hana, einkum a'ð því, er snertil' nauð-
ringarkennsluna ; það er óþarft a\'; taka þa\'; fram her, sem .í'Our er
í lögum. Nú mega og eiga prestar, eptir lögum, að taka bílrn
fr.l foreldrum, sem ekki lríta kenna þeim krlstindóminn, og koma
þeim fyrir, þar sem þeim verður kennt; og þegar lÍ þvílíku þyrfti
að halda í Reykjavík, mundi barnaskólinu verða slÍ staður, sem
þvílíkum börnum yrðl komið fyrir í til kennslu.

Stefán Eiríksson: þao hefir nú margt og mikið veríð rætt
um þenna barnaskóla, og er það a'b vísu e'ðlilegt; þVÍ nefndaralitið
gefur tilefni til þess, þar sem það í fyrra niðurlagsatriðí sínu ao
eins talar um, a'b börnum verðl kennt það, sem lög á kveða, og hver
húsfuðír er skyldur til ao kenna börnum sínum ; en væri nú kennt í
þessum skóla landafræði, relkníngur, skript og danska, þá þætti
mer líklegt, að hver tómthúsmaður og Reykjavíkurbúar væri ekki að
"ola og væla nm kostnaðinn; og f 2. gr. í stjémarfrumvarplnn el'
rá'ðgjört, a'b í skólanum verGi að fá þ.í kennslu, sem vanaleg er
í þesshattar skólum í Danmörk ; þar sem þVÍ hefir verið hreift,
a'b bónin U111 skóla þenna væri eintingls komin frá bæjarstjórn-
inni, þ;í sýnist mer nú ekki, a'ð fremur þurfi ao reingja nm nauð-
syn skólans fyrir þa'b; það sðst líka af .istæðum fyrir frumvarpinu,
að hver bæjarstjórnin fram af annari hefir .ilitíb, a'ð skólans þyrfti
víð. Mig furðar annars á, l\() hinn luittvírtl þingmaður Borgflrðínga
og þingmaður Rangvellínga, skuli vera svo fastir lí, a'ð það þurfi að
leita atkvæða um þetta mal hjii tómthúsmönnum, þar sem þeir í dag
álitu það einga ábyrgð fyrir þíngíð, ab deingja upp á landsmenn
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kostnabi til þriggja. btinaðarsköla , af þ,'í a~ eins hefð! komið

um það bænarskm úr einu kjördæmi; mer sýnlst að menn þessir
komíst þarna ofur laglega í mótsögn vi~ sj;ílfa sig. þab hafa þó
verið fram færðar gildar og góðar ástæður af framsögumanni um,
all tómthúsmenn væri ekki mótfallnir skólanum, og látum nú vera,
að það se einn' eða tveir, þeir vega þó ekki upp á móti bæjar-
stjórninni. Eg fyrir mitt leyti verð a~ gefa bæjarstjórninni, a~ hún
hafi eins mikið vit á nauðsyn skólans og tómthúsmennirnir, og því
finnst mer, að eg ekki verbl í neinum vafa nm, hvernig eg skuli
greiða atkvæði í þessu máli.

Forseti: þar e'b fundurinn hefir nú þegar staðið í 7 stnndir,
en fleiri þíngmenn hafa beðið ser hljóðs, þá vil eg ekki slíta um-
ræðunum um þetta mál, en verð a~ fresta þeim til næsta fundar,
sem eg ,íkYe~ á morgun kl. ll.

Fundi slitíð.

6. ágúst - tuttugasti og sjöundi fundur.
Allir á fundi. Þíngbók frá síðasta fundi lesin npp og samþykkt,
Forseti: Eg víldl minna hina heiðruðu þíngmenn II það, að

tíminn er nú orbínn naumur, og því rföur á að nota hann vel, og vil

eg því biðja þíngmenn, a'b koma snemma á fundi; þó konúngsfulltrúi
se ekki kominn, má lesa alítsskjölln II meðan.

Samkvæmt dagluánni kemur þ;l fyrst framhald af undirbún-
íngsumræðunni í málinu um stofnun barnaskóla her í Reykjavík.
Framsögumaður er hinn heiðrabi þíngmaður úr Reykjavík.

Framsögumaður (H. Kr. Friðriksson): þetta mál val' rætt mikíð
á fundi her í gær, og tákn flestir vel undir það, nema tveir þíngmenn.
Eg verð nú að játa, ab mer korn óvart, að hinn 1. konúngkjörni
þingmaður skyldi mæla móti skólanum, þar sem hann aður hefir
mælt með honum, og þar sem máli'b er nú kornib eins lángt, og
það er nú kornið. En einkum var það hinn helðraðí þingmaður
Borgfirðínga, sem mælti móti skólanum; það er skaði, að hann er
ekki kominn, til að heyra, á hvað föstum grundvelli mótmæli hans
voru bygg~; hann sagði, að á bæjarsamkomunni hefði einginn mælt
með skólanum; en en eg get frætt hann á því, að allir borgararnir,
sem þar voru víðstaddír, gjör'bn það þó, nema einn, sem nr skól-
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anum mótfallinn, ásamt með nokkrum témthúsmönnum. þao er

merkilegt, að koma með slík mótmæli ml, þar sem þetta mál hefir
þó verlð svo leingi á prjónunum; þar sem her dómkirkjupresturinn
fralll af öorul1l, hver bæjarstjörnln fram af annari, og hver stlptsyflr-
völdin fram af öðrum hafa Iundlð nauðsyn skólans, og allir játa.
það, ao hans se þörf. Mönnum þykir nauðsynlegt, að mæla fram
með öðrum stotnunum, sem einn þíngmaður ber UPPi en þVÍ, sem
komíð er fd svo mörgum, setja menn sig í móti, sökum þess, aa
nokkrir mæla á móti því; menn heimta mí ao sjá skýra áætlun
11III , 11\'11.0 skéllnn muni kosta lí ári í hverju einu; þessa þurfti þó
ekki vlð um búnabarskélann, sem alls eingin áætlun var gjörð Ul\\

hvað mundi kO::5t<1; og þ6 fellst þíngtð á stofnun hans; en her er
nú öðru máli að gegna, þar sem kunnugir menn hafa upp lÍ dala-
tal sagt, hversu mikill kostnaðurlnn mundi verða, þao, sem hinn
helðrabl þíngmnður Borgfirðinga var ao tala um nefsknttlnn, þá
skj.ítlar honum í tölu bæjarbúa; þao eru ekki 1,100 her í bænum,
heldur 1,400 manns. þao mætti til taka nákvæmar um kennsluna,
ef eitthert þnð orð yrði fundið, er uæbi lít yfir það, er kenna ætti
í skólanum, og eg skal eigi verða á métl Þ\'Í; því ao eg vil, ao laga-
boðið se sem skýrast orðað, og að fyrirkomulag skólans se sem bezt
eptir þörfum bæjarins. Her er ekki aa ta la um neina naubúngar-
kennslu, því ao það er eingaungu nauðúngnrkennsla, þegar foreldrar
vanrækja aa kenna börnum sínum 11.0 lesa og klstlndémínn i í þessum
skóla á nú ao kenna annað, en það, sem lögin bjóða ao kenna eigi
hverju barni. t'ar sem hinn heiðraði þíngmaður Borgfírðínga nr
11.0 segja þíngmönnum fr;i því, ao það væri eingin nauðringarkennsla
á Eínglandl, og því vildl hann einga nauðiingarkennslu hafa her, þá
gleymdi hann þVÍ, að lögin bjóða naubúngarkennslu, og því verður
hann þá líka að afnema lögin. Að öorn leyti held eg slíkur skóli
gæti orðið sannlega til þess, að þeir yrði færri, er þingmaður Borg-
fírðínga mli um her á götunum, ef hann annars hefir oltíð um SYO
marga. þíngmaourinn úr Norður-Múlasýslu vlldí fallast á 1. gr. frum-

varpsins óbreytta, og skal eg í því tilliti segja honum, 11.0 nefndinni
er ekki svo annt um orð eoa orbaskípun , þegar tilgángurinn næst;
en hann hefir ekki grið að því, að í 2. gr. Irumvarpsins er sagt, að
í reglugjörðínnl fyrir skólann eigi að ákveða skyldur bæjarbúa ,'io
skólann; nefndin vildi taka skyldurnar fram í lagnboðínu, SYO bæjar-
stjórnin og yfívöldín eigi gæti haft neitt gjörræ ti við í því efni síðar,
og því má eins fallast á nefudarlltíð, eins og frumvarp '6.
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Konúngsfulltrúi: Eg vil biðja hinn heiðraða fmmsögulllann
að skýra þínginu frá, hve nær þessi borgarafundur var haldinn í
Reykjavík í barnaskdlatntilinu, því það gæti má ske orðið þíng-
mönnum til skýríngar.

Framsögumaður : þessi fundur var haldinn um vorið 1856 e'ða
1857.

Ásgeir Einarsson: Eg ætla nú að bregða út af vana mínum,
og standa upp meðal hinna fyrstu. því hefir verið hreift, a'ð mönn-
um mundi erfitt að gefa atkvæði í þessu máli "egna ókunnugleika;
það kom mer nú til, að standa upp, og biðja þá, er kunnugir væri,
a'ð gefa þær upplýsingar, er þeir gæti.

Eg get ekki borið 11 móti því, er hinn háttvirti 1. konúngkjörni
þíngma'ður sagðí, að nefndin færi ekki eins lángt og frumvarpi'ð; mer
þykir vanta í nlðurlagsatrlði nefndarinnar þetta: "er þykir nauðsyn-
legt fyrir hvern manna; mer þykir það náttúrlegt, þó honum þætti
slæmt a'ð þetta vantaðí ; eg vil a'ð meira se kennt, en að lesa og búa
menn undir fermíngu. Hvað nri það snertir, a'ð þetta se nauðungar-
skóli fyrir tómthúsmenn, þá skil eg það nú ekki, að þeir vilji ekki
að börnum sínum se kennt, nema svo sð, að þeir óski, eins og maður
nokkur forðum, að allir stafir se teknir úr stafrófinu og ekkert kennt;
ef nú svo er, a'ð þeir ekki vilja kosta neitt til uppfræ'ðíngar barrra
sinna, eða vilja losast vi'ð þá þvingun, sem þeim þætti á sig lög'ð, þ,i
er þeim það innan handar, ef þeir "ilja láta kenna þeim heima, það sem
lögin bjóða a'ð kenna hverju barni, sem ekki á að heita hundheibið.

Hvernig skólanum eigi ll'ð vera hagað, mun reglugjörð fyrir skól-
ann ákveða á sínum tíma; en það væri betra að vita, hvað kennsl-
an ætti a'ð ná lángt, eða til taka nákvæmar, hvað væri álitin nauð-
synleg menntun fyrir hvern mann, hvort þa'ð lýtur að því, að þessi
skóli væri nokkurs konar alnuigaskéll. Eg væri nú viss um, að
margir í sveitum vildi bíta börn sín gánga í þenna skóla, þó að
þeir þyrfti a'ð gefa me'ð þeim, og því undarlegra þykir mer, ef Reyk-
víklngar skyldi vilja dragast aptur úr. þa'ð er ein kennslubók í
Danmörku, "Hjorts Börneven", sem er mjög hentug og fró'ðleg fyrir
börn, sem ætti að verða menntabír bændur sí'ðar; og eg væri viss
um, a'ð ef hún væri útlög'ð á íslenzku, þá mundi alþýða kaupa hana
og lesa ser til mikils gagns, og eg held tómthúsmanna börnin þyrfti
þess með.

Um þab, hvort skólinn se nauðsynlegur, úr því geta nú kunn-
ugir menn skorið ; en hvað það snertir, að hann mundi hafa kostn-
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a~ í för með ser, svo að það þyrfti a~ leggja á álögur, þá ber eg
nú ekki traust til þess, a~ fátæklíngar eigi a~ hafa stjórnina eða
skera úr málinu vegna skattanna, sem það kann að hafa í för með
ser; það væri sama og gefa f;ítækustu sveitarmönnum sveitarstjórn-
ina í hendur. Tómthúsmenn gátu verlð brintr a~ koma með mót-
bárur sínar og segja, a~ þeir vildi ekki skóla, ne gjalda til hans, því
aÐ þeir eru fyrir nokkru búnir að fá atkvæðlsrétt.

Þa~ er þrennt, sem her er að taka tillit til, hvort skólans þarf,
hvort menn vilja hann, og hvort það se unnt að koma honum ;i
vegna efnaleysis; og þegar nú kunnugir menn segja, a~ ekkert af
þessu þurfi að standa í vegi, þá getur þíngib gefið atkvæði með
skólanum, fyr ekki, því að atkvæðagreiðslan verður a~ vera bundin
vi~ það,

Guðmundur Brandsson: þa'ð lítur svo út sem barnaskólar ætli
a~ eiga fremur erfitt uppdráttar !tjá oss; hinn fyrsti mun hafa verið
sá, sem stofnaour var á Hausastöðum, sem eptir nokkur ár fell um
koll; hverjar orsakir þar til hara legið, veit eg ei með vissu, enda
gjörir það líti'ð til í þessu máli, sem nú liggur fyrir; síðan "ar hann
settur her í Reykjavík 1830, og varð þ,l aa taka fe til hans úr
'I'horcheliisjéðí, SYO hann gæti staðizt; en þegar þenna Ij.irstyrk

þraut, þá gat skólinn ekki stabizt, og vara ab hætta við svo búio; nú
er farið að tala um hann Ii ný. þetta, að tilraunirnar eru .ivallt aa
lifna aptur og aptur, sýnir, a'ð skólans er þörf, og um það held eg
nú einginn efist, því her er orðið svo mann margt, einkum af tómt-
húsmönnum. þa'ð hefir nú verið gjört rað fyrir, að hann mundi ár-
lega kosta 1,140 dali; en 1853 þegar talað var um þerrna barna-
skóla her LÍ þíngl, þá var haldið, aÐ ekki mundi veita af 1,500 döl-
um; þá var gjört rá~ fyrir, a~ af þeim 160 börnum, sem væri í
Reykjavík frá 7 til 14 ára gömul, mundi rúmlega 100 þeirra ganga
í skólann; sama er mí raðgjört, og að þar með mundi fást fiOOdalir
í kennslukaup ; en a~ hinu, sem þ,í vantaði, yrði að jafna niður ii
bæjarbúa, bæði með lnisaskattl, léðartolli og aukaritsvari. Beri menn
nú vanaleg bæjargjöld Reykjavíkurbúa saman við þenna kostnað til

skólans, þá verður hann % partar á móts við bæjargjöldin. sem
munu a~ meðaltall vera 6 rd. á hvern gjaldþegn ; en skólakostnað-
urinn eptir sama hlutfalli 4 rd., þegar kennslukaupið yrði þar með
talið ; 8,i sem því núna geldur 12 dali, yrði þegar svona væri komið
að gjalda 20 dali, og væri það töluverð víðböt ; en dragi maður frá

kennslnkaupið, sem eingaungu leggst á þl1, sem börnin eiga í í skól-
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anum, þá koma 2 dalir á hvern ab meðaltali, eins á þá, sem börnin
eiga sem aðra, og yrðí þetta mörgum tilfinnanlegt. Eg hefi nú ekki
se~ áætlunina um, hvað margir kennarar eigi að vera i 1853 var gjört
ráð fyrir 2 kennurum, og einum kvennmanní að auk, til a~ kenna

stdlkubörnum ; ef nú ætti ekki a~ vera neina 1 kennari, þá held eg,
a'b honum mundi veita örðugt, að kenna 100 börnum eða fleiri, þar
sem í latfnuskélanum þarf marga kennendur. til a~ kenna 40 pilt-
um; en ef nú kennendunum yrði fjiilga~, þá væri það nýr kostnað-
ur, og ef börnin yrði færri í skólanum, en til er ætlazt, þá þýngdi
aptur aukaritsvarið á gjaldþegnunum. Eg hefi mí heyrt sagt, uð
framfarirnar í skóla þeim, sem her var frá 1830-1849, hafi ekki
verið miklar, og eldri börnin hafi sagt hinum ýngri til; hefir þetta
líklega komið af því, að kennarinn hefir ekki komizt yfir, a\') segja
til svo mörgum börnum, sem í skólann geingu ; líkt gæti farið mína,
ef kennararnir yrði of fáir í samanburðí við börnin, sem kenna' ætti.
þa'b var sninglð upp á því 1853, a\') taka part af Thorcheliísjébl
til þessa bama-köla ; þá var því mótmælt ar sumum þíugmdnnum,
af því hann væri ætlabur til uppeldis fátækum börnum í Kjalarness-

þingi ; eg vil nú spyrja : hvaða gagn er að sjóM þessum, ef hann er
ekki notaður til neins? Og hvað er á m6ti því, að Reykjavík fái
sinn hlut úr honum? En sjálfsagt ætti þar í að Hra innifalinn sá
styrkur, sem hún hefir áour úr honum feinglð ; ef ao þessi skóli
heppnaðist mí vel, þ:í kynni að lifna laungun hjá fleirum að fá
barnaskdla, einkum í fjölbyggoum sjóplássum, t. d. 1Í Álptanesi eða
í Hafnarfirði, því þar er fjöldi barna. þao er ekki kennslan ein,
sem er á að líta, heldur er það líka hlýðnln og reglusemln, sem
börnin venjast vill, og sem þeim er svo ómissundi i því það kemur
meiri festa á úngdémsér þeirra i eg stíng því upp á, aú hreifa \'io
Thorchelllsjébl á þann hátt, sem eg hefi sagt, annaðhvort að brúka
vextína af honum, og held eg þeir mundi þó lítio nægja i eg held
það rærí bezt, að skipta höfuðstdlnum milli hreppanna eptir mann-
tali, og þá ætti Reykjavík 30 taka undir sj .ilfr] ser það, sem lnin
heíðí áonr felngíð, eins og eg áoan drap ;í, og vil eg askilja mer
breytíngaratkvæðí í þá stefnu.

Þórður Jónassen: Eg tók það fram viú undlrbúníngsumræb-
una, að eg ekki gæti orðið því mebmæltur, að kom her upp alnniga-
skölu, eins og mðr : virðíst nefndin vera ao mæla fram með, en að
það væri öðru máli ao gegna, ef skólinn feingi það fyrirkomulag, 1\0

þar yrði látin í te sú kennsla, sem vant er ao veita í .SYO kölluðuni
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borgaraskólum, eða sá, sem her var veitt, meðan barnasköllnn, sem
svo var kallaður, var her uppi.

Að mótmæla skóla í þessum skilningi, dettur mer ekki í hug;
eg álít hann miklu fremur æskilegan og nauðsynlegan fyrir þenna
bæ, og í þessu held eg allir verði ao vera samdóma. það hefir verið
sagt, að témtlnismennírnlr vildi ekki slíkan skóla; þetta getur verið,
og það eru enda færbar sannanir fyrir þVÍ, að svo sé ; eg kalla það
nú miður farið, ef svo er; en þar af gæti þ,í ekki leitt annað en það,
að témthrismennlrnlr ætti að vera lausir við, að greiða nokkuð til
skólans, af þeirri ristæbu, að þeir láti ekki börn sín gánga í hann ;
en þó mikill mæli fram með þessu, þ,í er þó hins að gæta, að þegar
sveitarfélagið ákveður eða stofnar eitthvað, sem öllu sveítarfðlaginu
getur orðið ao gagni, og öllum er gefinn kostur á, að hafa gagn af,
þá virðist ekki betur, en að allir eigi að leggja til slíkrar stofnun-
ar, það sem hún þarf mco. Hinn heiðrabi 4. konúngkjörnt þíng-
maður tók það fl am, að skólinn mundi ekki verða stofnaður í stóru
broti; eg held það se líka æskilegt, að svo verði gjört ; það er hægt
að færa hann út, þegar þörf gjörist, og eg held, að þegar skólinn
er kominn á, muni bæjarbúar og tdmtlnismennirnlr líka, ekki ein-
úngls sætta sig ,-io hann, heldur fá <Íhuga á honum, og þ,i verður
allt hægra með að gjöra hann úr garbl, og auka hann eptir þörfum.

II. G. Thordersen : Eg vero ao standa npp og tala fáein orð
í þessu máli; eg verð að lýsa þVÍ yfir, að á einstöku stöðum er
mesta nauðsyn á barnaskóla, svo sem í ýmsum sj.ivarplassum, og
þá einkum og ser í lagi her í Reykjavík; þetta veit eg af reynslu,
þVÍ að eg hefi her leingi verra prestur. Áour hafði eg fyrstur byrjað
:í slíkum skóla her í Reykjavík, því ao borgarar höfðu privat feing-
io mig til ao kenna börnum sínum, og eptir !Ja'O eg "ar farinn, feingu
þeir annan, þángao til stofnaeur var almennur skóli, sem stjörnln
tök ao ser að styrkja, og þessi skóli stóo mí þegar eg kom híngað
aptur sem prestur, er eg nr í 10 ár, og vero eg ao gefa þeim börn-
um, er í hann höfðu geíngið, þann vítnísburð, að þau voru bezt upp-
frædd yfir höfuð, bæði ao skrifa og a'1'd;íanlegt var það, hvað "el
þau voru mörg að ser í reikníngi, þar sem jafnvel mörg stúlkubörn
reiknuðu í höfði ser erfið dæmi; og því tóku kaupmenn allmarga
drclngí úr þessum skóla ser til aðstoðar, eptir ao þeir voru staðfest-
ir; SYO mörgum veitist með þessari menntun atvinnuvegur, og gafst
þannig fyr en ella færi á, að verða foreldrum sínum jafnvel til nokk-
urs liðs. Af þessu sj,í nú allir, hvað skólinn er gagnlegur og nauð-
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synlegur; eg gæti sagt meira, en eg vll hlífa mer víð því, því eg
vona, að þetta nægi til að sanna nauðsyn skólans; þó 1TI<1 bæta því
við, sem hinn háttvlrtl 4. komingkjörni þfngmaður talaði með full-

um sanni um reglusemina, sem af ÞYÍ leiddi, að börnin hefði
vissa tíma, sem þau værl bundin víð, og ekki mætti vanrækja; þ.í
geta líka foreldrarnir verlð óhræddir um þau, meðan á þeim tímun-
um stendur, að þau eru ekki að élmast út <i götum, sjálfum ser og
kann ske öðrum til meins eða vansa, Eg bæti þVÍ víð þessa lýsíngu
mína, ao hvað lestur og krlstlndómsþ ekkíngu vlðvíkur, þá voru mörg
bæði bænda- og tdmthriemannabörn ei síður að ser í þessu en skrila-

börnin, þar sem þessi aptur báru af hinum í margri annari þekk-
ingu, svo sem skript, reilmíngi, landafræði og sögu.

Ilvað það snertir, ao tdmtlnismenn eru á móti skólanum, eins og
eg hefi heyrt, þá þykir mðr það sorglegt ao vita til þess, að þeir skull
ekkl enn þá vilja þekkjast SYO nytsama og góoa stofnun; eg vona,
að þeir sj,li a~ ser, þegar tímar líða, ef ei nú þegar, og þiggi skól-

ann, ef hans er kostur, og þá vil eg að þeir f,íi að koma börnum
sínum inn ;i hann; en allt ósamlyndi og óánægja er leið, og ;i ekki
ab "em milli manna, er saman eiga að búa; en þ6 vil eg ekki, að
neinni kúgun se við þ,í beitt. 'Eg fyrir mitt leyti vil heldur r.íba til,
að taka skólann sem borgaraskóla, eins og hann all mestu hefir verlð
híngað til, og lifa Í voninnl um, að témthúsmenn, þó ei verði fyr en
seinna, sj,íi hvað þeim se til gagns og sóma í þessu efni, eins og eg
þá líka VOM, að þ6 skólinn se stofnaður eptir minni mælikvarða, en
nú er gjört ráo fyrir, muni á þeim tíma einhverjir ritvegir finnast til
að rýmka hann, og ætla eg því ekki a'l> leingja þfugræðurnar um

'þetta mál, heldur fela forsjóninní að sjá fyrir þessu, eins og öðru.
Ao endíngu ætla eg aÐ geta þess, ao mer datt í hug, þegar

eg heyrði talað um borgarasarnkomuna, að menn hefði títt ao halda
samkomu aptur UI/1 þetta efni, til þess aÐ komust eptir, hverjir væri
með og móti þessum skóla, og menn hefti getað lagt það fram her
á þíngi; þetta tel eg með undlrbtiuíngsleysi, eins og stundum vill
verða ;í málum her.

Hvað skólinn muni kosta, kemur oss helzt við, og éviðkomandi
menn þurfa ekki að taka ser það nærri, því her er ekki talað um
byrðír á landsmenn yfir hiifuð ; aðrlr geta sagt vlð oss: sj,íio þer
sjálfir fyrir því. Utn 'I'horchellísjéð álít eg ótímabært a'l> tala; það
kemur eigi þessu máli við.

Guðmundur Brandsson: Mer er forvitni no vita, til hvers lÍ
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ao verja þessum sjóN, fyrst ekki má nefna hann her á nafn. Eg
held þó, að kollektusjóðnum hafi verið varið ólíkara tilgángi sínum,
en þó þessum sjóN væri varið til barnaskóla, og skeð gæti, að til
hans yrti gripið, þegar fralll líðí stundir, til einhvers annars, sem
má ske væri miður naubsynlegt ; að minnsta kosti get eg ekki skil-
i'ð, að það se neitt djarfmæli, að nefna þa'ð. Hinn hriæruverðugi
2. kontingkjörnl þfugmaður sagðl, að öhum kæmi ekki víð ao tala

um kostnaðinn heldur en þeim, er ætti a'ð bera hann; það getur nú
verið, að það se satt, en hvers vegna lag'ði þá stjórnin frumvarp þetta
fyrir þíngiö, hefði það ekkí átt að skipta ser neitt af þessu? þao
er ekki nóg að segja, að her skuli stofna barnaskóla á kostnað
Reykjavíkurbria, en sjá lítil eða eingin ráo til þess i mer finnst, að
lí þíngrnönnum liggi síðferðísleg ,ibyrgo í þessu máli, og því kom

eg með upp.tstúngu mína, til þess skólinn kæmist ái eg "ar hrædd-
ur um, að hann kynni annars a\) kollsteypast.

Asgeir Einarsson: Hinn haæruverðugl 2. konringkjörní þíng-
maður sagði, a\) kostnaðurinn kæmi Reykvíkíngum eingaungu við,

en stjórnin segir þó, að það eigi undir atkvæði alþíngis. Um skatt-
inn á alþíngi að tala, og það kemur þfngmönnum víð, fyrst þeir
eiga ao leggja atkvæði á það, og þess vegna þarf að skýra málið,
áður en geingið er til atkvæða um það,

Petur Petursson: Eg vero ao j.íta, að eg hefi aldrei getað
skilið í því, hvers "egna stjórnin hefir borlö það undir álit alþíngle,
hvort þörf se á barnaskóla í Reykjavík; því það er bæjarbúa a\)
finna til hennar, og ekki líklegt, ao aðrir se færari til ao dæma um

þao; hitt get eg betur skilið, þó hún beri undir þfngið kostnaðinn;
því þó Reykjavík se sveitarfélag fyrir sig, þá er her þó að nokkru
leyti að ræða um almennt málefni, þar sem er að leggja skatt
lÍ íbtin Reykjavíkur, þao var annað mal með prestaskólann, því
að hann var fyrir allt land, og því var þíngið þar spurt um álit sitt,
hvort hann væri nauðsynlegur eða ekki. Mer finnst vandhæfi á fyrir
þíngmenn út um landið, að segja, hvort barnaskólinn se nauðsynleg-
ur; því no þ,í yrðí þeir að þekkja álit Reykjavíkurbúa og allar þar
að lútandi krtngumstæður ; en með þvf stjérnln hefir nri lagt þetta
mál fyrir þínglð, þá verður það ao segja álit sitt um það. Eptir
því, sem eg þekki, þá væri æskilegt, ao kæmist á skóli, ekki ein-
ga ungu fyrir borgarana, heldur og fyrir alþýðu,l1yort sem þao værí
nú 2 skélar eða 2 bekkir í sama skóla, því kennslan yrbi að vera
nokkuð ólík, ef þörfum manna væri fullnægt. Einkum held eg al-
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þý~uskóli væri nauðsynlegur, því a~ borgararnir geta haft rá~ til, a~
útvega ser mann til að kenna, sem tómthúsmenuirnir geta ekki kom-
i~ við, vegna þess að þ;l vantar hentugt luisnæðí og annab fleira.
En það er ekki nóg, a~ ver sjálfir sjriurn þörfina á þessu, ef hlut-
aðeígendur ekki sannfærast, og eg hefi þótzt verða var víð það her

á þínginu, a~ menn væri skólastofnun mótfallriir. þa~ kann að vera
betra en ekkert, a~ fá borgarasköla; því ekki er það ólíklegt, að térnt-
lnismenn, þegar þeir sæi gagn hans, yrðl fegnir a'ð nota hann, eins
og hinn háæruverbugl 2. konúngkjörni þingmaður sagbl; en þrí þyrfti

skólinn að vera í SYO stórum stýl, a~ eg held a~ borgararnir gæti
ekki rlsið undir kostnaðinum af þvílíkum skóla, nn hjálpar tómthús-
mannanna; og fyrst mí viljí témthiismanna er eins og hann er, þá
held eg væri nauðsynlegt, ef stofna ætti skólann, að það se innleidd
nauðring a'ð sækja hann; menn verða stundum að gánga hart að
mönnum, þegar þeir sýna, að þeir hafi eingan vilja eða áhuga á, að
afla börnum sínum nauðsynlegrar uppfræbíngnr, Að ö'/lru leyti verð
eg að vera samdóma hinum h.iæruverðuga 2. konúngkjörna þíng-

manni, a~ þíngi~ hefði lítt a~ vita vilja bæjarmanna, n~,ur en það
skærl úr þessu máli, og þessi óvissa gjörir, a'ð eg fyrir mitt leyti

er i nokkrum vanda staddur með a'ð greiða atkvæði mitt.
Vilhjálmur Finsen: þa'ð er mín skoðun, a~ ef frumvarpið

gcingur í gegnum, þá eigi menn ekki av byrja þenna skóla í stór-
um stýl í fyrstu, og eg álít, ab áætlun sú, sem mí hefir verið gjörð
og send stjórninni, geti ekki veríð bindandi í því tilliti, heldur hafði
eg hugsað mer, a'ð menn færi í fyrstu eptir efnnnum; ~.g vil t. a. m.
segja, að menn gæt.i byrjað með, að leigja Ms handa skólanum, og
taka a~ eins 1 kennara; það er því eingin ástæ'ba til að hræðast áætl-
unina, eins og hún er mi.

Páll Sigurðsson: þa~ er furða, þar sem svo míkíð hefi á~llr

verið rætt um þetta mál, a~ það skuli enn vera svo mikil þoka
yfir þingmönnum. Eg heyri á ræðum sumra þíngmanna rir sjálfri
Reykjavík, a~ þeim þykir margt abétavant ; það hefðl átt a~ fást
margar upplýsíngnr, SYO sem um það, hvort Reykjavíkurbúar vilji

kosta til barnaskóla; því ef þeir ekki vilja kosta til hans, þá er
hart, að þvínga þá til þess; en verið getur, að með samkomulagi
hefðí mátt koma lagi á þetta, og eg ímynda mer, a'ð ef stofnunin
kemst á fót, þá murrí smátt og smátt þeir fjölga, sem vilja nota stofn-
unina; þetta á ekki a'ð vera nauðtingarsköll, nema fyrir þá, sem

sjálfir ekki vilja mennta börn sín í kristlndéminum ; það er sorglegt,
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hvað eitt miíl fyrir eitt sveitarf/Hag ætlar að kosta landsmenn. Eptir
því, sem eg komst næst seinast, virðist mer lóðarskatturinn ekki
ætla að verða svo lðttbær fyrir témthúsmennina: en það mætti um-
breyta honum svo, að hann yrði léttari á tómthúsmönnunum, og
þýngri á borgurunum; kynni þeir þ,i heldur að ganga inn á þetta
m.il, þVÍ það er ófært, að þíngmenn gefi atkvæði með því, að leggja
skatt á menn, er geta sjálfir kennt börnum sínum kristindóminn, til
þess, sem þeir ekki vilja hafa, og þegar jafnvel hinn 3. korning-
kj iirni þingmaður er í vafa um atkvæði sitt, þá er ekki undarlegt,
þó eg se það; Þ\'Í eg vil ekki vera Í vegi fyrir því, að mennta-
stofnanir komi her inn í landið; en hins vegar vil eg skoða, hvort
komin Be s,í tími, að þær geti orðið að gagni, og sýnist mer, ef
einginn vill hafa þenna skóla af tómthúsmönnum her, a'ð ekki se til
neins, a~ fara því á flot, að stofna hann fyrir þ.í, heldur verði þá

embættismenn og borgarar og kaupmenn að kosta hann einir.
Þórður Jónassen: Eg verð út af ræðu hins 3. konúngkjörna

þíngmanns, 'ao Þ\'Í leyti hann var að mæla fram með nauðsyn al-
múgaskóla í straungum skilníngl, a~ ítreka það, sem eg hefi áður

sagt, ilO eg áliti slíkan skóla hvorki nauðsynlegan ne gagnlegan; það
skyldí þá eimíngis vera þess vegna, sem hinn háttvirti 4. konúng-
kjörní þfngruuöur tók fram, að varna þvf, ao börnin væri allt af að
hlaupa iðjulaus á götunum, og hafast þar að, ef til vill, ýmsan ó-
sóma; eg tek það því upp aptur, að ef sií skóli, sem her ræðir um,
ekki á að vera, nema blátt og beint almúga skóli, þá er eg honum
ah eg mótfallinn; því eg skil ekki, að Reykjuvíkurbúar þurfi hans með,

og þetta hefi eg tekið, að eg ætla, ýtarlega fram víð undirbúníngs-
umræðuna.

Jón lIjaltalín: þa'ð er sorglegt tímans teikn, þegar menu
heyra þær meiníngar koma fr,í menntuðum mönnum her á þíngi,
er draga efa ,i það, sem er viðurkennt milli allra menntaðra þjóða
í heiminum; eg hefi reyndar ekki heyrt allar þíngræturnar um þetta
mal, en eg hefi samt heyrt nóg. En það "ar einn bóndi her á
þínginu, sem talaði og talaði "el; hann óskaði þess, að kunnugir menn
segbí ser, hvort þörf væri á barnaskóla her, hvort menn vildi hann,
og hvernig fyrirkomulagið ætti að vera; en þa)') liggur ekki her fyrir,
að tala UIll Iyrirkomulaglð, en hitt er okkar að segja ,íIit okkar á
því, hvort þörf ~e á skólanum eða ekkl, þeir sem nú vita, að her
eru 240 börn Í bænum, sem grínga um göturnar án þeirrar tilsjón-
ar, sem menn heimta fyrir börn á þeim aldri, sem eiga að fá gott
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uppeldi, þeir veit eg ao óska allir, að her kæmi barnaskóli, og það
sem allra fyrst. Sumir vilja skóla að eins. fyrir sum börn, en ekki
fyrir sum; þeir vilja skóla fyrir embættismannabörnin og borgara-
börnin; en þeir vilja ekkl það, sem menn kalla almrigaskrila, heldur
vilja þeir einhvern borgaraskóla; :í þetta get eg ekki fallizt; því eg
held, að tömthrismnnnabörnum liggi enn þá meira á slíku III skóla, held-
ur en embættismanna- og bnrgarabörnunum. þessi síðastnefndn hafa
þó einhverja kennslu og eitthvert tillit, en hin fyrsttöldu hafa lítið
af hvorutveggja. Ræður sumra þíngmanna hafa líka lotið að því,
að í þessum skóla ætti að kenna svo og svo mikið í bókum; en
þegar menn abgæta, til In' ers skólinn er, þá sj á menn, að hann er
ekki eínringls til þess, að menn læri hitt eða þetta í bókum, held-

ur og til þess, ab venja börn á reglusemi, iðjusemi og hlýðni, og
það rr það mesta g(íða, sem af skólanum flýtur. Her sj ,i menn of
mikið af því, hvernig börn hlaupa tilsjónarlaust svo að segja allan
daginn sjálfala um göturnar; gluggar ern brotnir, steinum er kastað
í hesta og stundum á menn, og UIlI þetta er börnunum kennt, og
mun stundum allt of mikið hæft í því. það er einginn efi á því, ac
skortur sá á reglusemi, iðni og hlýðni, sem her er, er því ac kenna,
að her er einginn barnaskóll, og að það þess vegna er hin mesta þörf
á slíkum skóla fyrir öll börn her, og ekki elnringls fyrir embættis-
manna- og borgarabiirnin, en og svo eigi síður fyrir tómthúsmanna-
börnin. Þfngmaður Borgfirðinga tók Eingland til dæmis upp rí þac, að
menn þyrfti einga bumskéla; en hann ætti að lesa þa\) sem einhver hinn
merkasti mabur á Einglandi segir um Einglendínga í því efni; hann segir,
að þar se 4 millíónir manna á Einglandi, sem hvorki se læsar eða
skrifandi, og þykir mer því ekki "Vert að taka Einglendínga til fyrir;"
myndar í því, sem þeim beztu mönnum hjá þeim þykir fara í ólagi,
og sem þeir alvarlega skora :1stjórnina og þj6cina ac laga sem allra
fyrst. það væri betra all skoða það, hvernig Preussen, Þizkalandi,
Rússlandi og fleirum löndum fleygir áfram "Vegna þess, að hjá þeim
eru skólarnir í svo góðu lagi. Eg skil ekki, að nokkur se s,í, sem
geti efazt um, að skóli se her nauðsynlegur. En hvað kostnaðinn
snertir, þá er mer það óljóst, hvort hann verði mikill eða ekki, og
get eg því ei um það dæmt, hvort bærinn getur borið hann eða eigi;
en þá er l'áo við því, og það er, að sníða ser stakk eptir vexti.
Mer sýnist ab menn geti byrjað, þó efni se lítil, því góð byrjun
"eldur góbu áframhaldi. þa'ð hefir veríð sagt, að þetta se ekki vilji

sumra bæjarmanna, og það getur veríð, a'ð einstaka tómthúsmenn
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se á móti því; en eg efa þó, að þeir se margir. Eg var her fyrir
2 árum lí almennum bæjarfundi. og heyrði eg þ/i suma þar efast
UI1l, hvort menn ætti að fara a~ stofna barnaskóla í Reykjavík, og
voru það eingir tómthú5menn; því eg heyrði eingan þeirra mæla í
móti því, og flestir þeirra greiddu a tinæ'bi með því. En þó nokkrir
fáeinir ekki vilji barnaskóla, ;i það • at:> hamla oss fd þYÍ, a~ halda
rifram með skólann? Mer skal það ab minnsta kosti ekki hamla frá
því. Ef ver, sem sitjum her, til þess at:> gera hin hollustu r1Í~, sem
vðr vitum eptir beztu sannfæringu, eigum þannig at:> fara eptir allra
vilja, þ;í er eg hræddur um, at:>ver verðum sjalfir viljalitlir og ónýtir
þjónar. þetta ætti þíngtð vel að íhuga, bæði í þessu og öðrum

málum; því undir því er komið álit þess, bæði í þess eigin og þjóð-
arinnar augum.

Gísli Brynjólfsson: Eg hefi nú í nokkúra tíma verið a~ furða
mig á þeirri deyfó, sem allt í einn sýnist að vera komin inn í um-
ræður manna her á þíngi um þetta múl. Eg hafbl ímyndað mer, að

mjög svo litlar eða eingar mótbárur mundi rísa á móti abalatriblnu
í þeim upp.ístúngum, sem her um ræclr, og mer br.i því heldur en
ekki vib, þegar eg nú sé, að mönmun allt í einu er eins og dottinn
allur ketill í eld um þetta múl. það hefir verið sagt, að her væri
flokkur manna í bænum, sem vildi ekki hafa barnaskóla, eins og
það lika el' með <illu víst, að her er þó einnig annar flokkur, sem
einmitt vill hafa hann; en eg verð þó að segja það, að eg hefi ekki
séð neinar mótbárur IWlUa her fram á þinginu Ir.í þessum flokki,
sem á a'ð vera á móti barnaskdlanum, og eg se ekki, að þínglð se
skylt, að hafa nokkuð tillit til þess, þó einhver komi með einhverjar
sligu5agllil' Ilm það. Eg held annars, að það hafi nú ætlað að sann-
ast á þessu m.ili, sem sagt er, að opt hilmar mikið bál af litlum
neista; því þegar hinn háttvirti þingmaður Borgflrðínga fyrst fór að
koma fram með nokkrar mótbárur :i móti barnaskölanum her í
Reylljavík, þá fór hann í fyrstu svo hægt í allt, að eg ímyndaðl mer
leingi vel, a'ð hann væri aú eins að gjöra að gamni sínu; hefo! eg
því og helzt viljað, aú menn hefti þ,í strax svaruö honum á sama
h.ítt; en þa~ hefir mí síðun IWIlIj() fram, all honum var full alvara

með mótmæli sín, og verour þ,í einnig nauðsyn, að svara honum líka
á nokkuð annan hátt. Hann sagði þ:i fyrst, a'O það væri undarlegt,
a'O menn skyldi þurfa á barnaskóla aú halda her í Reykjavík, sjálf-
um höíubstaðnum, sem þó einkum væri sá hluti landsins, "er þelnktí
og ályktaði'"; en eg verð þó uo segja honum, að mer þykir það ei
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síður undarlegt um hann, 8'"0 reyndan mann og sem þeinkir svo vel
og ályktar sjnlfur, a'ð hann skuli nú hafa gleymt því, a'ð í lífi manna
hefst sem cptast fyr eða sfðar það skeið, sem menn hafa kallað
"stadium reilecuonis" á illa latínu. þetta er það æfiskeíð, þegar
menn fyrst fara að þeinkja og álykta, og hinn háttvirti þingmaður
Borgfírðínga veit ein" vel eins og eg, at'l þetta skeið því miður einnig
er þa'ð, þegar menn einkum fara að komast út rir því sakleysísa-
standi, sem honum sýnist ao vera svo sárt um atJ missa; og vil eg því
enn fremur spyrja hinn háttvirta þíngmann, hvort hann, svo skarp-
skygn maður, geti nú ei ímyndað ser, að það kunni ao koma af Því,
að Reykjavík se nú kornin á þetta skeið, eður einmitt af því hún
þeinkir og ályktar, að hún þarf nú á annari barnauppfræ'bíngu að halda,
heldur en meðan hún enn var í því sakleyslsnstandi, sem OS:l öllum
líkar svo vel í sveitunum, og óskum að þar megi haldast sem leíngst.
En tiI þess að tala í alvöru, þá hefir það verið nógsanilega sýnt og
sannað her ti þíngl, að mikill munur er í sveitum og bæjum eða
fjölbyggoum sjavarplassum; þVÍ í bæjunum hafa foreldrar ekki svo
tíma eða kríngumstæður, til þess ao kenna börnum sínum sem í
sveitum, og þess vegna þarf skóla þar. þao var svo að sj ,í, sem
ein ástæba hins hríttvirta þingmanns Borgfirðínga á móti barnaskóla
her í Reykjavík hefði einkum mikil áhrif ií þíngið, og var það þeg-
ar hann fór að segja þínginn fr.í, hvernig menn skoðuðu barnaskúla
á Einglandi; en það fór þ,í illa, að hann skyldi fara svo herfilega
skakkt í þVÍ, sem hann sagði víbvíkjandi skólunum lÍ Eillglandi; og
vero eg yfir höfnð a'ð furða mig á því, um svo frót'lan mann, nð sri
ógæfa sýnist a'ð fylgja honum, að villast heldur en ekki út af rattri
leið, hve nær sem hann fer a~ taka dæmi af útlöndum og þá eink-
um Elnglandí. þat'l "ar mí fyrst eins og menn, ef til vill, muna
enn, a~ hann sagði það snemma her lí þínginu, að þjéðþíngtð enska
"reri í upptökum sínum runnið af sömu rót sem svelta- eða hreppa-
nefndir ; eg mótmælti því þá þegar, og þó hann þá ei vildi viður-
kenna, að eg hefði rétt, nema með tilliti til l.ívarðanna, þ.i velt eg
þó, a~ hann mun mí viðurkenna, með sjálfum ser a~ minnsta kosti,
að undirhúsíð er ei í rauninni fremur runnið af þeirri rót, sem hann
þ.i sagðí. því næst kvað hann hafa sagt, því eg var því miður ei
viðstaddur á þeim fundi, ao "amtsráo" væri í öllum löndum, nema
á Einglandi; en þó þab nú se víst, að amtsrátJ í þeim skilníngi, sem
hann vill hafa þau fyrir Ísland, se í rauninni hvergi til, þá er þa~
þó eins víst, ab amtsrað í réttum skllníngl eru í rauninni hvergi
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eins g<Í'6, eins og á Einglandl, sem eðlilegt er; því þar svarar hin
svo kallaða "Grand Jury" eða J)stórnefnd" fyrir hvert skíri (fylki)
beinlínis ti! þess, sem víð mættum kalla ágæta sýslunefnd e't,a
vorþing í fornöld; og hefi eg ab eins getib þessa, til þess að sýna,
að það er eigi æfinlcga aIlt SYO :íreieanlegt, sem borið er fram með
miklu sjálfstrausti og spekíngssvlp. En því fremur vona eg nú og,
að þíngmenn muni ei um of Líta það villa sjónir fyrir ser, þó hinn
hattvirti þingmaður Borgfirbíngn se nú í þriðja skipti ao villast með
tilliti til Einglands, þar sem hann vildi telja oss trú nm, að þar
kærði menn sig alls ekki Uni barnaskóla, og þ,lb því síður, sem hann
nú einnig er svo óheppinn, ao komast í mótsögn við sj.ilfan sig, þar
sem hann 6efao hefir viljað byggja orð sín á því, sem hann hefir
sjálfur skrifuð í Skírni 1857, um umræðurnar á enska þjriðþínglnu
um harnaupplræbíngunu á Einglandi. En þar segir níl einmitt svo
(bls, 50): ,,18;) 1, þá er Iélk "ar síðast talið ,i Einglandi, voru næst-
nm 4 mill íóuir barna og únghnga á aldrinum milli 5 og 15 vetra ;
af þeim voru 2 mlllíénlr, er sagt "ar ao geingi í einhvern skóla ;
en ekkl sóttu þ6 nema 1,750,000 skrilana ; í skólum þeim, sem
vorn undir Ulll"'j,ín stjórnarlnnar, voru 500,000 barna, en í skólum
landsmanna voru 1,250,000". Ef mönnum nú ei þykir þetta
sönnun á móti hinum háttvirta þíngmanni Borgfirbínga, þá "eit eg
eigi, hvað sönnun rna kalla; þVÍ af þessum tölum er það þó að
minnsta kosti auðsætt, a'O barnaskolar eru til á Einglandi, og aa
Einglendíngar ern ei svo alveg hlröulauslr um þá, sem hann vildi telja
mönnum trú UI11. Hitt er annað, og:i því hefir hinn h.ittvlrtl þíng-
maður óefao villzt, ab menn væri mjög svo lí móti því á enska
þíngluu, þegar "Lor'O John Russel" kom fram með upp.ístringur sínar,
ao gefa stjérninni svo mikið vald yfir skólunum, sem hann vlldi ;
en þetta kemur eingan veginn af því, n'O menn værl 1Í móti skólun-
um sjálfum, heldur að eins af þVÍ, sem er svo alkunnugt og í nánu
snmhandi ,-i'O hina sönnu frelsistllflnníngu og annað þjöðaragæti
Einglendínga, ab þeir vlljí helzt gjöra sem mest sjrilfir, án þess aa
stjórnin skipti ser af fyrirtækjum þeirra, ef þau ii annað borð eru lög-
leg. Og veit eg þó ei, nema "Loro John Russel" hafi einmitt haft
á rettara nuill ab standa her, en þeir, sem ,í móti mæltu; því bæðí
er hann, sem alkunnugt er, einhver hinn mesti ágætisma'bur meðal
stjórnarrnannanna {, Elnglandi, og svo kann það og ab "em satt, aa
það væri ei iIIa Iallíb, þó stjórnin hefði einmitt meira tillit með
barnaskólunum þar, en Mn híngað til hefir haft; en þá þykir mer
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þa~ og a~ eins samboðið allri annari aMer'6 þíngmanns Borgfir'Mnga
í þessu máli, að "ilja nú einmitt vera svo langt á eptir tímanum,
að hann fari þá einkum að hrósa því eða því, þegar hinir beztu
menn eru orðnir sannfærðir UIIl, a'6 því þ6 se eítthvað ábótavant.

Ekki get eg heldur gjört meira úr þVÍ, þó hann svo færi a'b
ögra þínginu með Rússlandi, og vildi reyna a'6 fæla menn frá, a'6
stofna barnaskóla her, með því a'6 telja oss trú um, að slíkir skólar
þrifist hvergi betur, en einmitt :i Rrisslandí, sem menn leingi hafa
álitíð fyrirmynd alls éfrelsls í norðurnlfunní. þVÍ fyrst og fremst
hefi eg aldrei heyrt neinn annan, en hinn háttvirta þíngmann Borg-
fírbínga, telja Rússland sem fyrirmynd annara landa, með tilliti til
barnaskóla, og þ6 nú SYO væri, þ:i sé eg því næst cínga ástæðu til
þess, að hafna þVÍ, sem gott er, a'6 eins af þeirri rístæbu, a'6 það
finnist líka á Rússlandl ; þVÍ það á hinn háttvirti þíngmabur enn
eptir risannað, þó honum hafi farizt nógu kænlega a'6 smeygja þeirri
meiníngu óbeinlínis her inn lÍ þfnglð, aa það se einmitt barnaskél-
arnir, sem se undirrót alls öfrelsís, hvort sem svo er lí Rússlandi eða
annarstaðar. En eg held líka þessu fari heldur en ekki fjarri, og þarf
eg þ,í að eins aa benda mönnum á Bandaríkin í Norður-Ameríku,
sem þó allir menn víðurkenua, aa nú se frjálsustu lönd í heimi; þVÍ
það hefi eg hæbi lesið opt í bókum og eins líka heyrt Norður-Amer-
fkumenn sjálfa segja: ,}rchii vort kennir eiugan yoginn aa mestu leyti
af því, að Norður-Ameríka er allsherjarríki og eingum konúngi háa,
heldur miklu fremur af þVÍ, a'6 barnamenntunln er svo almenn og í
svo góðu lagi hjá oss, að hún mun hvergi vefa önnur eins; þVÍ þa\)
er hrós vort, a'ð her er ei sem a Elnglandí ótölulegur múgur fátækra
manna, sem ekkert kunna, heldur má miklu fremur svo að orði kveða,
sem hvert mannsbarn her í landi se bæði lesandi og skrifandi, og
kemur þe/bl að eins af þVÍ, a() ver höldurn á allsherjar- kostnað svo
ágæta barna- og aðra skóla, ekki all eins í bæjunum, heldur og
einnig í öllum sveltum", þetta hefi eg heyrt marga menn rir þessum
hinum frjálsu löndum segja, og held eg þínglð ætti þ6 aa minnsta
kosti að hafa eins ruíkíð tillit til þessa, eins og hins, sem þíngmað-
ur Borgfírðínga var a'6 segja um Rússland. Og eins bið eg þíng-
menn og að treysta ÞYÍ ei um of, sem hann enn sngðl um barna-
skólana í Danmörk, að þeir væri ei nema til að kenna börnum að
61mast í; því þ6 eg kunni nú ei að þekkja þá eins vel og hinn
háttvirti þíngrnaður Borgfirðínga, þá veit eg þó það, að svo er ei að
minnsta kosti í Kaupmannahöfn; og hitt er miklu fremur víst, að
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sumir ágætir barnaskólar þar hafa einmitt lítt hinn mesta þátt í, ao
bæta allt barnauppeldl og menntan. þar sem lí~ur voru órar og iðju-
leysi. Þykir mer því og vænt, að það hefir einnig verið tekið fram
her á þíngínu, ao ein af :lstæcunum til þess, al'J stofna barnaskóla
her í Reykjavík, se einmitt sri, al) venja börnin af of miklu iðju-
leysi og sj.ílfræf.i, þó svo líti út, sem hinum háttvirta þingmanni
Borgfir'ðínga þyki miklu eðlilegra, ao Lita þau ólmast allan daginn
lít á Sldldínganesmelum, eins og hann sagði.

En meira ætla eg nú ei að svo stöddu að tala um þessa hlið
lÍ málinu, því eg vona þó, að t1estir þingmenn víðurkennl, að stofn-
nn barnaskólans her í Reykjavík er alveg nauðsynleg ; og hvað hinni
annarl mötb.ím þíngmanns Borgflrðíngn um kostnallinn viðvíkur, þá
get eg hvorki gjört svo mikið úr honum sem hann, ne heldur treyst
því, a'O hans reikningur se svo miklu rirelðanlegrl, en hins hattvirta
þíngmanns Reykvíkinga. En þar sem þíngmanni Borgfirðínga yfir
höfuð hætti svo mjiig vio að lisa barnaskólunum eins og nokkurs
konar skelfilega dimmri og voðalegrí plágu fyrir Reykjavík, þá get
eg þó ei gjiirt að mer ao segja, að það var þ.í hið mesta mein, að
honum skyldi þá ei líka teljast til, ao kostnaðurínn yrði 1,755 rd, í
Btal'J 1,750 að eins; því þri hefðl þ6 átt svo vel vlö fyrir hann, fyrst
hann :í annað borð vildi fara út í þii sálma, ao snúa mí. líku gömlu
plaguvísunnl um Kötlugosíð upp lÍ barnaskölann, og láta svo tómt-
húsmenuinn raula þetta fyrir munni ser:

sautj.ín hundruð fimmtíu og fimm
dala vlrbl voðaleg
varð sú plágan dimm .

.hí þess ber enn ao gæta, að það er öll ástæoa til ao halda, að
nokkuð annað leynist bak við mötspyrnu hins hattvlrta þíngmanns
Borgfírðínga móti barnaskélnnum, heldur en í raun og veru kemur
fram; og ef satt skal segja, þ,í held eg ei, að hann se í rauninni
svo slæmur sem hann gjörlr sig, eoa hafi í sjálfu ser svo mjög á
móti bamaskólnnum sem hann lætur, heldur li móti einhverju öðru,
sem hann lætur ei alveg koma í ljés, Eg held, að hann fari mí
ao eins og slægur og vltur foríngi, sem lætur ei strax á því bera,
hvað hann í rauninni ætlar ser, en ræðst að eins í fyrstu a'O á
ýmsum stöðum, þar sem menn sízt búast við honum, :iúur en hann
gjörir sjálft aðalahlauplð ; og ef öllu er á botninn hvolft, þá held
eg reyndar, að hinum háttvirta þíngmanni Borgfírðínga se í rauninni
annara um, ao frýja nefin á tÓlpthósmönnunum vlð þann skatt, sem
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hann segir muni verða lagður á þá, heldur en að frelsa börnln í
Reykjavík undan ánauð skólanna. Eg held, að það se eiginlega lí
móti tdmthrislóðatollinum, sem um hefir verið talað, að hann er að

berjast svo ákaft, þó hann snúi Ser að eins að barnaskólanum eða
rlÍðbt þar á garðinn, sem hann ímyndar ser hann lægstan; en eg
verð þá ao minna hann á, að það er eingan veginn sagt, að það se
rett, að setja þenna lóðartoll í samband víð stofnun barnaskólans;
því hann á þó að eins að leggja á, ef menn ao öðru leyti álíta hann
rðttvísan og nauðsynlegan, og það kemur þá ei framar honum við,
úr því hann einu sinni er runninn í bæjarsjóblnn, þó barnaskóli verði
síðan settur her í bæ á kostnað þessa hins almenna sjóðs, ef menn
einnig álfta það nauðsynlegt. En þó mí svo væri, ao léðartollurlnn
á trimtlnisln væri beinlínis bundinn við stofnun barnaskólans, þ,í held
eg þó, að það væri hreinlegra, ef menn að eins hafa ii móti hon-
uin, að snúa ser þ;í einnig beinlínis að þessum tolli, þegar til kem-
ur, og fella hann, en vera ei hans vegna ao leggjast í launsátur
fyrir barnaskrilann, og reyna að vinna launvíg á honum, eða finna
upp í þeim tilgangi ástæður á móti honum, sem hvorki eru sannar,
ne eiga við; og að minnsta kosti treysti eg þíngmönnum svo vel,
að þeir láti mí ei framar leiða sig af því, sem sagt hefir verlð um
skólana á Einglandi og Rrisslandí, til þess að hafa á móti svo göðrl
og nauðsynlegri stofnun, sem barnaskdll væri her í Reykjavík.

Arn7jótur Olafsson: þao nr mjög óheppilegt, að eg skyldi
ekki Hra allt af inni, því eg hefi líklega Ieingtð marga ökroppaða
hnútu fr,i fleirum en einum af hinum heiðruðu þíngmönnum. En
það, sem eg hefi sagt, er, að kostnaður til skóla þessa se lagour á
mönnum nauöngt, að kennslan í skólanum se gjörð mönnum að laga-

skyldu, og að menn se neyddir til að kaupa þessa nauðtingarkeunslu.
þetta er það eina, sem "er "Hum um skólann, og svo að þessi 'skóli
muni árlega kosta 1750 rd., eða 1140 rd. minnst; það er 1 rd. fyrir
nef hvert (Fl. Kl'. Friðriksson: Hraklð l) þa() er ekki hrakið; her eru
f bænum 1,200 manns þegar börn ern undantekln, og stendur það þá
heima. Eg hafbí á móti þvíngaðrl skólakennslu, og það, sem eg saga i
um hana, er ekki hrakið. Eg sagöl ekki, að skólarnir væri í góðu
lagi á Elnglandi, heldur einmitt að þeim væri þar ábótavant, en að
menn vildi samt ekki lögþvínga kennsluna þar, af því menn ekki
vildi grípa fram fyrir hendnrnar á mönnum; þar er reyndar mikið
aí skólum og það eru allt frjálsir skólar. Eg ætla mer ekki að fara
leingra fram í það, eða elta þingmann Skagfirðínga, þ~r sem hann
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var aú berjast við sj .ilfan slg, þar sem hann segir, 30 eg hali sagt
þao, sem eg aldrei hefi sagt, og er svo ao hrekja þao, sem hann hefir
r.íngt eptir mer, og heldur um það hrékancöur, sem ekki eiga vi('"
þegar um ;íheoio málefni er að gjöra. Eg hefi ekki rí nuitl barna-
skóla í sj.ílíu ser; en eg vildi vita, hvað menn ætti a'O fá fyrir þann
skatt, sem ;í menn á a'O leggja, því alagau er þiing, og því er "on,
þó menn vilji hafa eitthvað fyrir hana. Ef menn halda skólanum
fram, þ,í er annaðhvort að gjöra, að gjöra hann minni og sníða ser
stakk eptir vexti, eða þá aö menn spreingja sig á honum. Eg hefi
eingin undirferli haft í þessu mnlí ; þrí eg ekki vilji stofnsetja það,
sem eg se ao verður að hníga um ~j;ílft sig, þ:í er þao sannarlega
eingin undirhyggja ; en eg ætla mér ekki að fara lít í það, ao elta
menn, en segi að eins það, að eg vil "ita, í hvaða skllníngl íÍ að
stofna þenna skóla, og hvort kostnaðurinu muni ekki verða of mikill
fyrir bæjarmenn; þd um það ;í þínglb 30 segja rilit sitt, en ef
þfngíð álítur ekki, ao hann se svo mikill, ao bæjarbúum se ofboðið,
þá YOl'Oa þeir að bera sína nefbyrði sjálfir, því eg get ekki hjálpað
þeim til þess.

Ásgeir Einarsson: Hinn 6. konúngkjörni þíngmaðnr sagði, að
þinginu kæmi fyrirkomulag skólans ekki ,io; en þao er þá nokkuð
af fyrirkomulagi skólans í 1. greininni, sem þÍnglllenn eiga ab greiða
atkvæði um, og sem þVÍ þess vegna kemur þínginu við. þau
f,íu 01'0, sem hinn 4. konúngkjörnl þíngmabur sagði, f'éllu mer vel
í geo; það skýre,j nuilfð, og þingið vereur ao hafa mlkið traust á
tillögum hans í þessu m.ili, þVÍ hann er þd svo kunnugur. Skýr-
Ingar hins hæstvírta 7wnúngs{ulltrúa voru líka svo ljósar, að eg se
ekki betur, en þingmenn geti með gó'ðri samvizku gefið atkvæcl sitt
fyrir málinu, og ViI eg ó~ka þess, ao þeir þingmenn, sem þessu máli
eru kunnugastír, beri sem fyrst upp breytíngaratkvæðí sín, 8,'0 að
menn geti því betur ,íttao sig ;i málinu.

Jón Sigurðsson fd Kaupmannahöfn: Eg hefi ætío glaðzt yfir
því að víta, ao barnauppfræðíngin væri her ;í landi í g6'bu lagi, og
það er gleðilegt að heyra útlenda menn j.itn það, aú menntun se
her almennari en annarstaðar ; en þegar vér f,íUlll þetta hól, þ:í meg-
nm ver þ6 ekki missldlja það svo, sem meiníngin se, ao almrigi vor
se betur ab ser í öllu, en alnuiglnn í öðrum löndum; því molníngin
er sú, ao almúgi se her að vísu betur aÍ) sðr, hvað bókfræði snertir,
en aptur lÍ móti ver að Ser í þVÍ, sem við kemur hinu verklega í
ýmsum atvinnuvegum. Í öllu þVÍ, sem við kemur göðrl rcgluseml,
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hlýðni og samvinnu, stöndum ver á baki annara. Þe~~i skortur kem-
ur af því, að okkur vantar skóla. þetta kemur bæði fram meðal
alþýðu uppi í sveitum, en mest þar sem þettb'ýlt er, einkum í bæj-
um og sjöplassum ; þar er eins sýnilegur skortur ,1 bóklegri kennslu
þar að auki. þao el' sorglegt að sjá, hvernig börn á þessum stöc-

um liggja eins og dýr upp við bæjarvegginn allan daginn, eða velta
ser um bæjarhlaðið, og venjast á það sem bíim, að gjöra ekkert og
læra ekkert; þetta er því mlður of satt, og kemur líka fram lÍ hin-
um fullorðnu; því eins og Íslendíngum er hrésaö fyrir bókfræði, ein,
er þeim almennt brugðlð um óreglu, leti og óhlýðni. þetta er full-
komin ástæða fyrir því, að þörf :le á bnrnaskéla, og það hefir líka
alþíngi víðurkennt 1853, að fullkomin þörf væri ;Í barnaskóla í Reykja-
vík, þegar hið sama frumvarp, sem her er nú fram lagt, var fyrir þíug-
inu. Mer þykir það merkilegt, að nokkur menntaeur matur skuli
segja, að barnaskóli se þrældómsmerki 11 enni manna; eg hefði ekki
búizt við, að nokkur mundi segja slíkt, eba að hvergi :le barnaskóli
í eins litlum bæ eins og her. Eg vil að ein, nefna til þórshöfn Ii
Færeyjum, sem er helmíngi minni en Reykjavík, og er þar þó skóli,
og auk þessa hara Færeyíngar menn, sem glíllga um bæja meðal, og
kenna börnum þeirra; þetta sýnir hversu þeim er annt um upplræð-
íngu barna sinna, a'ð hún se svo góo, sem þar er unnt.
tala um skólakennsluna annarstaður. því þa'ð er óþarfi.

Eg vil ekki
hlð er al-

kunnugt, ao það er álitin hvers land" hin fyrsta nauðsyn, að hafa
skóla og kennslu handa börnum. þilð er ekki heldur nein orsök til
að segja, að ver litum ekki neitt um fyrirkomulag skólans, því ver
vitum, ao skóli þessi á a'ð vera eins og áframhald þess skóla, sem
var her <Í~llr, eða eins og barnaskólar í öðrum bæjum. það hefir
verið sagt, að margir se her méthverfir þessum skóla, en eins og
þíngma'ðllr Skagfir'ðínga sagðl, er ekkert það her fram komið, er gefi
mönnum astæðu til að álíta svo, og þarf því þíngi'ð ekki a'ð hafa
neitt tillit til þess, þó það se sagt svo lauslega af rnótstöðurndnnum
skólans. þa'ð sjríuin ver, að þörfin á skólanum sýnir slg enn meiri
en 1853, Því þ,i voru að eins 160 börn lÍ skólaaldri í Reykjavík,
nri eru þau 240. þó einstaka tómthúsmenn kynni ao vera á móti
skólanum, er það elngln ástæða á móti að stofna hann; þar til geta
verið margar orsakir, bæði <Írfer'ði og einhverjar aðrar sérstaklegur
krtngumstæður, en vér tölum ekki um a'ð 'stofna skóla undir ser-
stökum krfngumstæbum, heldur skóla, sem á að standa um hingau
aldur; Ulll þetta er ekki til neins að g.ínga fyrir hvers manns dyr,

1045



og fara no leita atkvæða um, hverjir vilji hafa skóla eða ekki ; þll'b
geingi næst því, að fara að spyrja börnin sjálf og leita atkvæða
þeirra um, hvort þau vilji fara Í skóla eða ekki. Ef nauðsyn er á
barnaskóla, þá þarf ekki meira; þá er sjálfsagt að stófna skólann,
og þó kostnaðurinn verbí nokkur, þá verour hann samt miklu minni,
en þegar foreldrar verða hvorir ser í lagi að fá ser mann, til að
kenna börnum sínum í heimahúsum. Mer þótti mikið, að þíngmab-
urinn úr Gullbríngueýslu, sem sýndi her eins og optar, að hann er
skarpur maður og eptírtektasamur, jafnabí ekki saman, hvað kennslan
kostí minna í skóla, en þegar foreldrar verða ao borga tímakennslu
heima í húsum sínum. Hann fann þao ab skélanum hth, hinulll
fyrra, ao hin eldri börnin hefði verið Litin segja hinum ýngri til;
en þetta var gjört með vilja ; þessi kennslurmitl YiU þii álitinn hið
bezta meðal til þess, að gjöra kennsluna n'ðgeingilegri og láta börn-
unum fara fljótt fram; því menn sögðu, ao eldri börnin eba þau, sem
skýrust voru, væri hinir beztu kennarar handa hinum. þessi kennslu-
máti var almennur í Danmörku, þegar barnaskóli nn var stofnaour

her, og hafði einn merkilegur maður, Abraharnson, gj1irt ser far um
a'l'!koma honum á í öllum barnaskólum, og felugið konúng og stjórn-
arniðin til ao fylgja því fram. þetta kennslu lag komst þ:i einnig á
hér í skólanum til reynslu, með samþykki biskupsins og dömklrkju-
prestslns, sem þá voru. Hvort þessi kennslumati hafi rnlsheppnazt
ber, veit eg ekki j hann hefir má ske sína galla, en hann var valinn
með ásettu ráði, og þetta var ástæðan, hvers vegna hann var valinn.
Breyting sú, sem nefndin hefir stúngíð upp á ,-io fyrstu grein frum-

varpsins, er að minni hyggju ekki heppileg; hún getur mri ske orðið
til ao villa, og tilgángur skélans getur jafnvel orðið misskilinn. Í
1. grein þarf ekki annað að standa, en að stofna skólann. Mer
finnst IIÚ reyndar eingin ástæða til að skilja greinina þannig orðaða,
sem nefndin hefir stúngið upp á, öðruvísi en greinina í frumvarp-
inu; því eg get ekki betur sk ili '0, en að meiníngiu í grein nefndar-
innar se sú, að þessi skóli skuli vera, eins og barnaskólar eru vanir
að vera, þannig, að það se frjálst fyrir þá foreldra, sem vilja, að láta
börn sín gánga í hann, en þá ao eins skuli þeir þvíngaðlr til þess,
þegar þeir láta ekki börn sín læra heima, svo mikið að minnsta
kosti, sem Iögboðíð er að hvert barn skuli kunna; ef þetta er rett
skilið, þá er þetta ekkt meiri þvíngunarskélt og ekki meiri þvingun
her, en alstaðar í landinu; því prestar eru nú sem stendur skyldir
að sjá um, a'l'! börn læri það, sem ákveðið el' í lögum að þau skuli
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kunna. þao væri þVÍ æskilegt, ao nefndin skoðaði huga sinu, hvort
ekki rnætt i orða greinina betur, ella þá taka greinina Í frumvarpínu
óbreyttu eins og hún er. Kostnaðurinn er elugin Ir.ígnngssök , því
eptir áætlun þingmanns Reykvíkfnga yrbí kosmnðurinn árlega 1,140
rd., og ef mí 140 börn geingi í skúlanu og greiddi skdlapenfnga,
þ,í þyrfti ab eins að jafna niður 500 rd. á bæinn, og er það ekki
mlkib. þó yrði þetta líklega enn minna, ef menn hefði tillit til þess,
sem hinn 4. konúngkjörni þíngmnður sagbl , ao byrja smærra fyrst
i stao; þVÍ þó skólinn byrjaðl ekki HO stórkostlega, þá gæti hann
aukizt og eflzt smásaman ; en að vilja ekki stofna skólann, er sama
sem all segja, að það se bezt a'Ohafa einga kennslu, eða einn kenn-
ara einn mánuðinn og annan hinn, eins og mí geingur, og sýnist
mer að alþíngi geti ekki látio það spyrjast um sig, að það vilji halda
við þessu ástandi leingur.

Petur Petursson: Eg vil stínga upp á viðaukaatkvæði víð 1.
grein Irumvarpsins þannig, all eptir orðin : "Í Reykjavík skal stofna

skóla, sem öll þau börn, er þar eiga heima geti uotið þeirrar kenndu
f, er þykir nauðsynleg fyrir hvern mann" verði bætt: "sem almennt
er kallaour vel ao ser"; en eg held ab það se óþarft, sem nefndin hefir
skotið inn í: "skulu foreldrar og vandamenn", o. s. frv., þYÍ þao er
ákvebið í lögum, að prestarnir eigi að sp um, no þeim börnum, sem
ekkert læra, se komið fyrir á góða stalli, hvar þau geti f'elnglð tilsögn
í þVÍ, sem áhcOið er í lögum að öll börn eigi að læra, og held eg
se nóg að fylgja frumvarpsgreininni, sem eg vil halda. Í 2. grein er
sagt: "a~ stjórnardeild kirkju- og kennslumálefnanna skuli falið á
hendur með ráM stlptsyfirvaldanna á Íslandi og annara þeirra manna,
sem hlut eiga að máli, að skipa fyrir Ulll fyrirkomulag skólans, og
fara í þYÍ eptir þörfum og aslgkomulagt bæjarins"; þar víb vildi eg
gjöra það breytíngaratkvæðí, að í staðinn fyrir "stjórnardeild (( verði

sett: "stjórnarherra"; en með þessu sýnist sem það se ekki nauðsyn-
legt nú þegar, að biðja um ,)SkoletvangÚ

; þYÍ f<ii frumvarpsgreinin
að halda ser, þá getur þetta seinna kornið til yfirvegunar, og getur
þá stjórnarherrann sklpað svo fyrir, ef honum skyldi þykja það nauö-
synlegt. Ao öðru leyti "ero eg að álíta barnaskólann nauðsynlegan,
en vandinn er mestur að koma honum svo fyrir, að hann verði hag-
anlegur fyrir alla. þao voru þessi breytínguratkvæðl, sem eg vildí
áskilja mer.

Arnljótur 6lafsson: Ef nefndin sleppir þYÍ eina, sem "ar gott
í uppástúngum hennar, þar sem Mn tól, til hina lögskípubu kennslu
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þ,i tek eg það upp aptur sem mína uppastringu, því mer þótti þao
mannúðlegt af nefndinni, að vilja ekki hafa hina brennimerktu nauð-
IÍ.ng þtngmanns Reykvíkfnga ; því eg get ekki betur seo, en a'ð hon-
um þyki það rett, að einkabarn móður se teklð frá brjósti hennar
og sett í þetta tuktluis ; það er má ske mlsskilníngur, en eg held
það samt ekki j en eg vii ao eins setja þau börn í skólann, sem
foreldrarnir ekki vilja útvega þá uppfræöíngu, sem er lögakveðín.
Þíngma'ður Ísfirbínga sagði, að 055 væri hrósað fyrir bókmenntir, en
ekki fyrir þá þekkingu, er við kemur ýmsum atvinnum ; hann hefðl
þá heldur átt að mæla fram með atvlnnuskdla , því mer finnst ein-
hver mótsögn Hra í því, a'b segja, að ver séum \'CI að 05" í bók-
meuntum, en þurfum þó skóla, til þess a'ð verða vel að oss í hinum
einföldustu bókmenntum; þ\'í mer finnst það vera sama sem a'b segja,
a'ð "er ei ættum þetta lmis skilið. Eg ætla svo ekki ao tala fleira
í þessu m.ili að sinni, en ao eins geta þess, a'b eg kom í skólann
ii Færeyjum, og sá ,;\,O mikið, að eg veit, að hann er af veikum
mætti gjörður; og þó viðleitni Færeyínga se lofsverð í sjálfu ser, þá
"ii eg þó ekki benda mönnum til skóla þessa svo sem fyrirmyndar
fyrir aðra skúla. Ver værum sælir, ef \'(~r þyrftum elnkis slíks barna-
skóla við ; en ef skólinn er nauðsynlegur, segið llJer þ;í, hvort bæjar-
búar vilja kosta hann, og hvað hann muni kosta,

J{onúngs(ulltrúi: Eg hefi heyrt á umræðum þíngrnanna, eink-
anlega þeirra, sem eru utan úr landi, ao þcir væri í miklum vafa
um, hvernig þeir a-ttl ao greiða athæði í þessu máli, og einn hinna
heiðruðu þíngmanna hefir tekið fram 3 atriði, er hann óskaði ná-

kvæmari skýrslu um, til þess hann gæti með góðri samvizku greitt
atkvæði í þessu m.ill. Hið fyrsta atriöl var, hvort barnaskólinn væri
nauðsynlegur í Reykjavík eður ekki; hið annað atriblð var það, hvað
mikill kostnnðurínn til skólans mundi verða ; og hið þriðja, hvort
bæjarbúar mundi verða fúsir á, ao taka þenna kostnað upp á sig
eða ekki. Hvað nú nauðsynina á skólanum snertir, þ;i held eg hinir
helðruðu þíngmenn megi vera sallllfærðir um það, að barnaskóli í
Reykjavík se öldringís nauðsynlegur; því þær rætur, sem her hafa
verið fluttar, til að sanna þetta, hafa verið svo skýrar og skllmerki-
legal', að hinir heiðruðu þíngutenn munu geta gclngið IÍr skugga um
nauðsyn barnaskdluns, svo að þeir þíngmenn, er eigi þekkja hill'
n.íkvæmlega til, munu varla vilja taka þann ábyrgcarhluta upp á sig,
a'ð greiða atkvæði móti baruaskélastofuuniuní. Ahrærandi kostnað-
inn til skólans, þá CI' það utittúrlegt, ao menu utan úr landi ekki
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geta haft neina skýra eða skilmerkilega hugmynd um, hversu mikill
hann þurfi að vera, eba h versu léttbær ella þungbær hann muni
verða bæjarbrium ; en þar er Stí bót í máli, ao her ern þeir menn á
þínginn, sem ruíkunnuglr em her í bænum, hafa unnið að því, að
búa til áætlunina um skélakoetnaðinn, og þekkja her hvernig til hagar.
það em því þesslr menn, sem bæöí hafa og eiga ilO hafa;ibYl'gðina á
því, að þessi kostnaður ekki se meiri, en bæjarbúar fái vel borið
hann. þessa ábyrgð eiga þeir þíngmenn, sem her ern ókunnugir,
ekki að taka frá þeim. og þao gj1ira þeir ekki held nr, ef þeir fallast
á frumvarpið. En þar á llllíti taka þeir upp.í sig þá ábyrgð, að
Reykjavík eingan barnuskóla fiU, ef þeir fella frumvarplb, eður greiða
atkvæði móti því skólakustnuðarlns vegna. Hvað nú vilja bæarbria
snertir, Þ;Í er mí, síöan þetta mal kom inn á þfnglð, ekkert komið
fní bæjarbúum, er sýni, að þeir se móti skrilastofuuninni, og til þess
hafa þeir þó hart mignn tíma, því frumvarplð kom inn á þíllgið fyrsta
þíngdaginn. Menn hafu ao sönnu heyrt, að samkoma hafi her verið
haldin fyrir 2 árum, og að þ,í hafi borgararnir aíndregið yerio á
skélastofnuninni, en tómthrismenn li nuiti henni, en það hefir líka
verið sagt, að þeir hafi ekki verið móti skúlustuf'nnn yfir höfuð, held-
ur hafi þeir viljað fullast á annað kostnnðarminna fyrirkomulag :i
skólanum, en þ,í lá fyrir til umræðu. En sfðun hafa mí krtngum-
stæðurnar í mörgu tilliti breytzt; enda er það einnig lfklegt, að
hugmyndir lllanna um skdlastofnunlna se mí orðuur nokkuð breyttar
frá því sem þ,i var ; enda rn.i ætla það Reykjuvíkurbrium, ao þeir
muni stofna skólann samkvæmt efnahag sínum, eins og hinn 4. kon-
úngkjörni þíngmaður ben Ii til. Eg.-Je þYÍ eigi betur, en ao hinir
heiðruðu þíngmenn gjör! réttast í þVÍ að fallast <Í frumvarpið.

Pramsögumaður: þail er reyndar óþarfi a() eg standi mí upp,
þar eð SYO margar ræður hafa verið haldnar rneö nefndar.ílítinn, og
vona eg, að eins manns mótmæli gj1iri m.ilinu ekki mikinn hnekki, og
það því síður, sein mer sýnast þau elruingts komin af því, að hann
vilji ,þlære" sig, svo ab eg hafi hans eigið orðatíltækl, og hans á-
stæður eru ekki þær, a'ð þær geti hrakið m.ilið að neinu; því allir,
sem til þekkja, munn viðurkenna nanbsynina á þessum skóla. Nngið
lýsti því skýrt yfir 1853, að það fyndi til þessarar nauösynjar, en það
re'ð þá frá, að frumvarpið yrbí gjört <10 lög U lll, af því ao þá 'ar ekki
vísail á neinn gjaldstofn til að reba þenna skóla, af því yfirvöldin
ekki h1il'úu undir búið málið nægilega; en nú er greitt úr þessu;
bæjarstjdrnln og yfirvöldin hafa vísað ii fe, svo það er ekki leingur
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til fyrirstöðu. En mótmæli þingmanns Borgfir'ðínga eru líklega
sprottin af því, a\': hann ber fyrir brjóstinu uppástringunn frá tómt-
húsmönnunum, að eingum skatti verbí lÍ þ/i jafnað, sem líklega er
samin af einhverjum mesta slóðanum her í Reykjavík ; en eg vona
samt, að þíngio verði ekki lÍ móti þessari menntunarstofnun, sem SYO

margir geta hart gilgn af; þegar samkoman nr her 1856, var spurníng-
in að eins um, í hvaða formi menn ætti að stofna þenna skóla; þ.i
vildu témthúsmennirnir sumir ekki fallast á reglulegan sköla, en það
voru a\': eins 10 eöa 12 menn; en fyrir þVÍ, að eingan skóla skuli
stofna, hefi eg einga ástæðu heyrt, og þótt trimthrismennlrnlr ekki
sjái nú naubsynina, þú er eg sannfærður um, a'ð margir mundi nota
skólann, þegar hann væri kominn rí, eins og þeir notuðu hann í
17 ár, eptir það hann var stofnabur 1830. Ef þínglð skyldi hafa á
móti skólanum, ef kostnaðinum yrði jafnað niöur , eða a'ð það se
auknar álögur lÍ trimthúsmennlna, þii get eg ekki sagt, að þótt toll-
ur se tekinn af tómthrisldðunum, að það StJ svo ósanngjarnt, því
hann er ekki annað en sanngjarnt endurgjald fyrir afnot af eign
bæjarins, sem einginn sanngjarn maður getur neitað að eigi a'b
leggjast ii tómthúsmennlna, og eg vona, að einginn með sanngirni
geti mælt með því, a'ð tómthúsmennirnlr se lausir víð þau gjöld, sem
menn gjalda lÍ öllu landinn ; bæjarstjórninni er líka kunnugast um, hvað
þeir eru Ia-rlr um ab bera, og þó ætti að jafna niður kostnaði skól-
ans, þii lendir nbyrgbín a bæjnrstjdrnínnl, en eigi á þínginu; því að
hrin hefir sagt, a'ð jafna mætti niður allt ao 600 rd., og þingmaður
Borgfir'ðínga er ekki fær um ab segja, að bæjarstjórnin fari skakkt
í þessu. Eg ætla ekki a\': koma með neinar sannanir fyrir þVÍ, hvort
menn þola aukin lí tgjöld ; en eg vil spyrja, hvort menn, sem gjöra
6 -1200 rd: reikníng, auk þess fisklfangs, sem þeir hafa til heimilis
síns, muni ekki þola að gjalda 2 "ættir í öll gjöld til bæjarins, og
þykir mer þao skrttllegt af þíngmanninum úr Gullbríngusýsln að
segja, að gjöldin hækkuðu um % parta. Eg get heldur ekki séð,
að það se nauðsynlegt, 11.0 safna saman tömthúsmönnum og f.í rnét-
mæli þeirra; að minnsta kosti var eingin skylda til þess fyrir nefnd-
ina, og þar sem þíngruaður Borgfirðíngn reiknar, að kostnaðurínn
muni verða 1,750 rd., þá get eg ekki se'ð, hvers vegna hans áætl-
un ætti ilO vera áreiðanlegri en sú, sem hver bæjarstjórnin hefir
gjört fram af annari (Arnljótur Olafsson; Mín er skýrari). Nei!
Hann vildi líka atvlnnuskdla, en eingan undlrbúníng, og þess vegna
ekki barnaskóla. Um fyrirkomulaglð "ii eg ekki tala, því hvernig

1050



sem með það verður fa rio, þá er það korníð undir bæjarstjórnlnni
og srlptsyflrvöldunum ; en þar eo 1. grein hefir ollað misskiln-
íngl, vil eg skýra hana. þao hefir eins og vakað fyrir þfngmönn-
um, ao það se ó,íheðio, hvers konar skóli þetta ætti að vera, og er
það !<jálf8agt, 110 menn vil]» þess konar kennslu, sem annars vlð
geingst í borgaraskólum, og að hún verði sem yfirgripemest bæðí
uppeptir og niðureptir ; en það er auðvitað, að menn verða ao sníða
ser stakk eptir vexti, og laga skölann eptir efnunum ; en því fleiri
sem bömln ern, því fleiri kennara þarf, en því fleiri kennara geta
menn líka felngið og borgað. Í 1. greininni ætlast nefndin til, að
kennslan skuli vera frívlljug; en ef mönnum þykir það "alda mis-
skllníngí, eins og það nú stendur, sem tiltekið er um skylduna. þá
skal eg ekki berjast neitt fyrir því, að því se haldið, þótt mer þyki
það eðlilegt, ai) það se tekið fram, S'"O þess konar skylda se ljós
fyrir mönnum þegar fr;i upphafi, og þeir, sem reglugjörðina semja
á síðan, ekkert vald hafi til ao ákveða hana; en ef mönnum þykir
það ljósara og betra, að hafa þessa ákvörðun í sérstakri grein, þ,i
stendur mer þab rett á sama; mer þykir að eins betur eiga vill, að
tekið se fram í lagaboðínu, að hve miklu leyti það se skylda for-
eldra, ao láta börn sín g;ínga í skólann, þó eg se ekkí hrrcddur um,
að til þessarar skyldu þurfi að koma; því her eru rui 244 börn fr,í
6 -15 vetra úfermd, og eg dreg eingan efa á það, að þeir muni
verba æði-margir, sem vilja nota þenna skóla, sm eg held, aú það
se ei líklegt, að skyldunnar þurfi við, til þe~s að skólinn geti sta'/'izt.
Þa~ er raunar satt, al'l þetta er lögum bundið, en það er þó ljósara
her að taka það fram, hvaða skylda það se, sem hvílir á mönnum;
þ,·í annars mætti hugsa, að stjórnarherrann kynni að fara leingra,
en nefndin hefir ætl azt til, og leingra, en lög bjóoi!; en þessu vildi
eg komast hjd, Eg held óþarft, að svara fleiru, Því að ef mer skyldl
hafa gleymzt eitthvað, þá má svara þVÍ við alyktarumræöuna.

Forseti: þar ekki taka fleiri til mals, álít eg undlrbriníngsum-
ræðu þessa máls lokið,

Vilhjálmur Finsen: þegar þíngmenn komu ser saman UITI, að
fresta ályktarumræðu mnlslns um "skatt af tómthrlsum og óbyggori
lóú í Reykjavík", þá var mer ekki IjtH, hvort mclníngln var, að þao
mál ætti að öllu leyti a~ bíða eptir þessu m.íll ; nefndin hefir samt
1nefndaráJitinu fundið ástæðu til að fara fram lí, að ályktarumræðan
f tollamálinu færi fram milli undírbríníngs- og alyktarumræðu þessa
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m.ils, og skal eg biðja forseta að skjóta því undir atkvæði þingsins,
að svo se að farið.

Forseti: Eptir því, sem mig minnir, og mun vera bókað, komu
menn ser saman um, að ályktarumræðan i málinu "um skatt af tómt-
húsum og óbyggbri ldð í Reykjavík" skyldi híða eptir nndlrbiiníngs-
umræðu þessa m.ils, um stofnun barnaskrilans ; en eg skal gjarna
haga mer eptir ósk nefndarinnar, og mco því eg hefi ætlað mer að
Líta bæði málin koma til rilyktarumræðu iÍ mánudaginn, þ;i skal eg
haga því þannig, ao bnrnaskólam.iltð verði fyr lÍ dagsknlnni.

Samkvæmt dagskr.ínnl kemur þar næst til undtrbriníngsumræðu
nefndaralit í malinu um skattheimtu; hinn háttvirti 1. konúngkjörni
þíngmaður er [rarnsiioumaður i því máli.

Var uuilið þ,i afhent fmmsögumanni, sem las upp nefndar-
álitlð, 8\0 hljóðundí.

"Ver undirskrifaðir erum af þVÍ heíbraða þíngi kosnir i nefnd,
til þess að yfirvega og segja sfðan ;íIit vort um bænarskr.í, sem
komin er til þíngsins fní þingmunni Árnessýslu, sem blður um, að
þíngið sendi korningi vorum bænaskr-i mn það, að hinn gamli þegn-
skylduskattur Íslendínga ekki se heimtaour af gjaldþegnuuurn af
öðrum gjaldstofni en þeim, er lög askilja

Eptir ao ver höfum yfirvegað þetta mál svo ýtarlega, sem kríng-
umstroðurnar leyfðu, skulum vér leyfa oss að segja um það álit vort
á þe-sa lelð :

Af bænaskr-inni er það ljóst, að hún er sprottin af þVÍ, a()
það vlröist vera farið að tíðkast meðal sýslumanna her á landi, að
leggja lausuf'ð og Iasteign saman til skattgreiðslu, þegar svo er á-
statt, ao s.í, sem skattinn á að greiða, ekki á svo mlklð i tíundar-
bæru lausn fe, að hann :le í skatti, og það er einmitt þessi samlagn-
íng lauealj.irlus og fasteignariunar, sem bænarskrnln kvartar yfir, og
sem hún vill Lí burt mundu, þar sem hún muni ekki hafa næga
Ingaheimild via ao styojast.

Nefndin hlýtur nri ao vera bænarskránni samdóma í þVÍ, að
skatttekja af samanlögðu lausafð og fasteign ekki hafi heimild í
Jrinsböknrlaga þegnskyldubalkí 1. kap., sem í þessu efni, að hennar
.ilítl, er það eina her gildandi lagaboð um skattgreiðsluna. Nefndinni
er líka kunnugt, ab þeirri reglu, að taka skattinn elmingls af lausafé,
hefir vetið og er enn víða fylgt her á lundi; en henni er einnig
kunnugt, ao samlagníng lausafjárins og fasteignar til skatts aptur
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geingst ,'i'ð :í öhum stöðum, og er, ef til vill, farin að ryðja ser til
nims meira en :í'ður n hinum seinni rírum.

Nefndin lílítnr," að þessi aMcr\'J hafi einkum f'elnglð sína stoð og
ritbrelðslu með rentukarnmerbréflnu fd 30. sept. 1823 (sbr. innan-
ríkisr.iðherrabréf frá 30. apr. 1855), sem leggnr fullt samþykki á,
að skattur se tekinn í Gullbrfngu- og Kj6snrsýslll af samanlagðrl
fasteign og lausafé; en nefndin verður a\'J lílíta, a\'J þetta tllvitnaða
stjörnarbréf IlIÍÍ a'ð eins til Kjrisnr- og Gullbrfngusýslu, þar sem hið
sama stj6rnarráð aptur hefir Lítio Í Ijó,i, að ekki mætti taka skatt
á þenna hlítt, nema þvi a'ð eins, að það væri orcio að venju í þeirri
eða þeirri sýslu, og það virðist þannig viðurkennt, að orð Iögbrikar-
innar ekki heimili slíka skatttöku. því annars mundi hafa verið skýr-
skotað til hennar Í bréfinu, í stað þess að fyrirskipa, "að um skatt-
töku í Kjósar- og Gnllbrtngusýslu skuli fara eptir þeirri reglu, sem
híJlga'ðtil hafi þar verið fylgt!', það er: eptir venjunnf.

Nefndin álítur nú að vísu, a\'J hlutabelgund! sýslumenn fylgi í
skattökunnl, a\'J því leyti þeir í því ekki fara belnlínís eptir lögbók-
inni, þVÍ að eins hinni aHeroinni, að hrin hafi sína rettlælíngu Í
gamalli venju; en hún (nefndin) getnr þó ekki Iortekið, að lít af þessu
kunni ekki Hra farið að bregða Í ein-töku sýslu eba sÝ'-1 11111 , og, ef
til vill, se að færast Í vöxt ; og þar sem það í annan stao virðist að
"alm fyrir {illum almenníngi, að skattur af samanliigou Iallsafe og
fasteign, ekki hafa lagaheimild, og skilníngur manna á því, hvað se
gömul venja eða ekki, getur verið I1Ijiig mlsmunnndl, vlrðl st nefnd-
inni, að á~tæoa se til þess fyrir þíngio, að biðja stjlírnina að skerast
í málið, helzt á þann hátt, að hrin skrifi amnnönnunum her :í landi
til birtíngar fyrir sý~lul1liinnum, að þeir því að ein" megl leggja
lausafð og fasteign saman til skatts, að það verbi sýnt og sannað,
t. a. m, með manntnl-hókunum eða öorlllll gögnum, að fyrir því se
orðin fullkomin og fö~t venja, og að nmtmönnum jafnl'ramt se gjört
a'ð ernbættlsskyldu, þegar þeir fereast í umdremum þeirra, að líta
eptir og halda vörð 1Í þYÍ, að þessa se gætt. Nerudln ætlar, að
þessl meðferð á málinu se eptir kríngruustæbunum hin tllrækllegasta,
ser í lagi þegar litið til þess, að ný skattgjaldslög eru innan skamms
í vændum.

Að vísu mætti, þegar þræta kæmi upp út af því, hvort skattur
væri rðttilega heimtaður og tekinn, leggja spursmalíð í hvert skipti
undir démaratirskurb; en eins og þessi aðferð er bundin kostnabí og
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umsvifum, þannig hefir hún í för með ser ýmsa annmarka fyrir hvora-
tveggja hlutubelgcndur, sem æskilegt þykir, ao geta kornlzt hjá.

þannig er það sameiginlegt álit vort, að þíngio eigi að leggja
það til þessa m.íls og beiðnst þess :

,)11ð konúnqur allramildilegast oil]i skipa svo fyrir, að
skrif'lð verði amtmönnum her í landi til birtíngar fyrir
s]jslttmönnum, að ekki verði tekinn. skattur af samanlögðu
lausuf?! og fasteign, nema pví að eins) að fyrir pví se
fullkomin og fö,t venja.

Reykjavík, 29. jlíJí 1859.

Þórður Jðnassen, Magnús Andresson. Vilhjálmur Finsen.
formabur og framstiguniabur. Jón Sigw·ðsson. Páll Sigurðsson".

Framsiiqumaður (Þórður Jónassen) : Eg vona, að nefndar-
álitio ne nokkurn veginn ljóst ; efnið er heldur ekki margbrotið, og
eg vona því, að ræður þingmanna verð i ekki langar, því sfður sem
þínglð mí hefir svo mörg önnur mal að ræða, og skal eg svo ekki,
að svo stöddu, fara her 11m ílelrum orðum, þungað til að eg heyri
tillögur og allt hinna heiðruðu þingmanna.

Guðmundur Brandsson: H vað er mein ingin með þessu "full
og föst venja"? þd hefir nefndin ekki til tekið "íst árabil ?

Framsiiqumabur : Eg veit mí ekki, hvort mer tekst að skýra
þessi orð fyrir þeim beiðraða þíngmanni, en eg ætlaðist til, no þau
með hliðsjón af nefndarinnar augnamiði væri skilin nm venju, sem
leingi hefði ;Ítt ser stað og verið algeing, án þess þó að vera ó-
minnistfðurvenja ; því nefndin "ill, eins og hún hefir sagt, fara bil
beggja í þessu m.ilí. Þe:3~i skilníngur orðanna, þó krmgurn hann
megi fara, útilokar þó yfir höfuð alla skammvinna og sundurlausa
venju í skatttökunnl, t. a. m. þó luin hafi átt ser stað í eins sýslu-
manns embættistfð, þó sá næstl ;Í undan hafi tekið skattinn ÖOl'l1-

vísi, og það er mikið unnið víð það, eins og líka það leiðir her
af, að þessí skatttaka kemst ekki að, þar sem hún ekki er þegar
komin lí,

Stefán Jónsson: Eg "ar líka í efa, þegar eg las nefndarrilitið
11111 það, 11\<10 meint gæti verio með þessum orðum; Því eg hélt, að
ómögulegt værl að fá her svo Linga venju, sem eptir lögum þarf til
ömnnahelbar, eða 100 ár, og þVÍ vil eg áskilja mer breytíngaratkvæbi,
af þVÍ eg óttast fyrir, að þetta geti valdlö mlsskllnfngl og vafa ; en
mer þykir Isj.írvert að koma því til dómstólanna; þar af leiðir ómak
og kostnað. Breytíngaratkvæðl mitt verður á þá leið, að á eptir
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1,lansafe og fasteigna verð! bætt: "heldur eptir Jónsbókarlögum«,
en (sfðustl) partur gelnarínnar falli burt.

Guðmundur Brandsson: Eg ~egi enn sem lÍ0ur, al'> eg get
ekki "erið ánægður með Har hins h.ittvírta [rarmiiqumanns ; her er
allt ó;íheoið, ekkert "Íst arabil tiltekið, ekki hvort venjan skuli
vera laung eða stutt, nei ekkert; það nHí fara ii allar hliðar kríngnm
þessa venju, og eg held, að mer se óhætt að fullyrða, al'> svo hafi
"erið gjört ekki sízt her Í Gullbríngusýslu. En getur framsögumaður
ekki sagt mer fr.i, á hverju rentukammerbrðf frá t 823 muni Hra
byggt? Eg hefi áður "ið ínng.ingsumræbuna getið þess, ao líklega
hefir þessi venja mel'! samlngnfngurskuttlnn ekki verið ] 819, þegar
Bjarni konf'erenzráð 'I'horstelnsson gaf nt bók sína nm skatta og
önnur opinber gjöld á Íslandi, og mundi hannþ6 hafa vltað um
hana, hefði htin þ;i átt ser stað, og þal'> því heldnr, sem hann ein-
mitt var í rentukarnmerlnu um það leyti; venja þessl, sem skýrskotað
er til í rentukarnmerbrðflnu, hefir Þ\Í að líkindum ekki "erið eldri, en
frá 1820; um það bil mun hún hafa myndazt. og "ar um þær mundir
hægt fyrir yfirvöldin ac f;í rentukammerbréfið; alþýc·a vissi lítið, hvað
gjörðist og sinnti þVÍ lítið; leíngra nær mí þessi merkilega venja al'>
líkindum ekki. þessi rök eru að vísu ekki óefundl; en það "eit eg
fyrir "íst, al'> hún nær trauðlega fram lÍ næst undanfarandi öld, og
get eg sagt mel'>vissu, al'! 1784 ;it ti hrin ser ekki stað her; þetta dreg
eg af manntalsbók Skúla Magnússonar frá Þ\;Í ári; þar ern tilgreind
öll gjöld her í Gullbríngusýslu, en samt ekki þessi samlagningarshatt-
ur. Nefndina vantar þVÍ að skýra, hversu laung þessi venja ii að
vera, til al'> geta heitið "full og föst"; en skilji nefndin það ekki eða
'Viti ekki, hval'> mel'! il'VÍ á að vera meint, þá er ekki von, að aðrir viti
það. 1856 þegar menn í Rosmhvalunesshrepp tregðuðust við að borga
þenna skatt, er íbrefi amtmannsins um það vitnað til þessa rentu-
kammerbréfs fd 1823, en þó sagt, að það nægili ekki eitt til að
heimta skattinn eptir, ef ekki væri annað lið að styðjast, ómunaven]n.
Nli vantar al'>vísu manntalsbækurnar, hversu leingi skattur hefir verið
tekinn her á þennan hlítt, en ómunatíð er það ekki, þesssi venja,
ef Mn nær ekki til 1819. Eg hefi heyrt, að gjaldhefð væri 100 .ír,
eg veit eigi hvort satt er, það meiga þeir lögfrriðu vita. Eg skil
mí ekki, al'> Gullbrfngusýsla hafi verið undanþegin, þegar JtÍll:sbókin
"ar löggilt, og hafi ekki svo verið, þá er sanngjarnt, að sömu lög
gildi þar sem annarstaðar,

Framsögumaður : þa~ er, eins og eg þegar hefi teklð fram,
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a'll vísu uudlrorpið nokkurri óvissu, hvað skiljast eigi vi'll "fasta og
fullkomnn venju", þegar ekki er tekin rimunntiðnrvenja ; en nefndin
hugsaði ser ekk! ao fara her svo Ungt; luin .íleit, ao það mætti kall-
ast fii ,"i t og fullkomin venja, þegar þnb yrN upplýst, ao það hefði
vlðg elnglzt, aa taka skatti un af samanliigcJ\l lausafe og fasteign, t.
a. ni. samfleytt í fleiri sýslumanna embættl-tfð í einni sýslu, í 20-
30 .ir eða lelngur, e'Oa sí('an manntalsbækurnar ,'OTII löggiltar arlð
1830. Af þvf nefndin vildi í þessu efni fara bil beggja, og bæði
líta á hag sýslumanna og bændanna , þess vegna Iór hún þessum
orðum um vcnjnnn, þó lnin aa öcru leyti játi, a'b ómunlltíðill'Yenja
hefði tekið af tvímælin, og hana hefði nefndin aðhyllzt, ef luin hefði
ekki viljað hafa þ.í ofangreindu hliö-jón; en um þessa hliösjón, það er

sj ,ílfciagt, geta mi aptur verið deildar meiníngar; yfir höfuð er í þessari
skatttöku mlkil óvissa, því sj,ílft sjcíl'l1amíðiD segir í bréfinu fr.í 1855,

að hún g;íngL,t alstaðar vit, her á landi, og það se að eins í sum-
um sýslum d.iltið af brng0i!',; en í frumvarpinu UIIl jnrðamatib segir
hún nptur, að skattrekja af ,~al1lallliig('u /;!u.',afe og fa,,;teign g;lngbt
hvergi vlð her lÍ landi, nema í Gullbnngu- og Kjósarsýslu og í
þíngeyjal':lý:;lll; með þessu móti getnr upp,Í:;tlínga nefndarinnar þá
kornib að glícum notum, því hún varnar því, a'b þ essl skatttaka ekki
verður nlgeing er;t brelðist út þ.íngað, sem hún ei var á~ur.

Jún Pétursson: : Eg ætla mí lítið a'b tala 11111 mulið sjálft,
heldur mest Ulll furruið, eður þ:í stefnu, sem nefndin hefir tekið,

og luin er sannurlega ekki heppileg; nefndin ræður til, a'b bið]a kon-
ring að Líta skrlín amtmönnum, o. 8. frv, Ihin ræður þ.í ekki þíng-

inu til, að blö]a UII\ ný liig eöur reglulegt korninlegt lagaboð, ekki
heldur ciginlega til a'b bicja nm ,,<Iuthentbka" skýringu á Jrinsbókar-
innar liky(ircnn \11\1skattinn, heldur um ,)nnthentisl\a" skýrfngu á hill-
um gildandi rétt! yfir höfuð, hvaö þetta málefni snertir. Mer sýn-
ist þa'b vlöurhlntaruikið, að bioja beinlínis UIlI slfkt ; þa'b er óvana-
legt, a'b komingur skeri svona með bref! úr, hvab se gildandi réttur, og
hefir ekki leingi lítt ser stað í Danmörku ; slíkt heyrir beinlíniii undir
démstrilana, og eigi þetta konúngsbré] a'b hafa nokkr» þýðingu, ef til
mótþróa kemur, þ,i verður þa'b a'b hara fullt lagagildi fyrir dtÍllI"t<Ílunulll,
og því er þá ekkí eins vel beðið um lagubuö ? En nefndin hefir, ef til
vill, ætlazt til, þcí eg geti ekki skilið það, að þessi koruingsúrskurður
ekki skyldi hafa lagagildi, og að dómstólarnir ekki skyldi vera bundnir
vlð hann, en til hvers er hann þá? Ef hann hefir einga lagaþý'bíngu,
hvernig á þá að fara með þlí sýslumenn, sem ekki gegna honum?
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Á a~ setja þ,i af, og meina þeim að leita réttar síns vfb dómstólana ?
Þa~ væri þó í sannleika hart; þeim er þó veitt embættið með öll-
um þeim sköttum, er löglega falla f sýslum þeirra, og þessa skatta
eiga þeir a~ hafa í embættislaun sín. Eptir þVÍ, sem nú er, og það
sýnist nógu tryggjandi, á hver frjálst lí þVÍ, sem .ilítur, a~ skatturinn
se r.ínglegu tekinn af ser, að lögsækja sýslumann, eða klaga hann

fyrir yfirmönnum hans, sem sjálfclagt gegna slíku; því það liggur
mikið við, ef sýslumenn taka skatta astæðulaust ; það er þó víður-

hlutamlkið, ao biðja Illll slíkt konúngsbrM, er þannig fordæmi skatta-
tekju sýlumanna, sem þó eru Hitt embætti með öllum löglegum
sköttum, og sem gjarnan hafa getað lÍliti~ hana löglega, einkum þar
þeir hafa vitað, að stjórnin sjálf lætur krefja skattalla svona af sam-
lagori fasteign og lausafð. Að útvega slíkt kenringsbréf væri eigi
síður hart fyrir Gullbríngusýslu innbúa, þó heimila stjórnarbref, að
her megi taka skatt af föstu og lausu. Ef þeir nú tr.íssast a~ lúka
skattinn, ætti þá að dæma eptir korningsbréf eða lögunum, hvort
skattinn skuli lúka? Eg skil ekki, að dómstólarnir gæti þar dæmt
lÍ múti konúngsbrðflnu, heldur hlyti þeir a~ dæma þar eptir því,

Að vísu veit eg ekki, hvað nefndin hefir viljað leggja í orðið "til
bi1'tínga1'«; kann ske hún hafi ætIazt til, að cinginn þyrfti ao breyta
eptir því? Þegar menn nú skoða málefnið sjálft, þ,i getur það líka
verið mikið efamal, hvort þessi skatttökumati er svo beinlínis á móti

Jónsbókinni; að minnsta kosti hvað einhleypa menn snertir, geta menn
ekki sagt það, því það er sagt í henni, a~ þeir skuli greiða skatt,
ef þeir eigi 10 hndr.; en það er ekki sagt, að það skuli vera 10 hndr.
í lausafð ; því á þá komingur að banna sýslumönnum a~ taka skatt
af brilausum mönnum, þegar þeir eiga 10 hndr. í fasteign? Eg full-
yrN þar fyrir ekki, að þetta se rétt, að leggja SYOIHl saman, hvað
bændaskattinn snertir; en beiðnln er ao minnsta kosti raung að efn-
inu til, hvað eluhleypa menn ríhrærir ; eg held það se óhætt að segja,
að hvorki sá vegur, sem nefndin hefir riÍoi~ til, ne efnið í beiðn-
inni, se rðtt, þ. e. beiðnin yrðí bæði að efni og aðferð raung. það
eðlilegasta væri, ef ,í að styðja hlutabelgendur nokkuð, atJ gefa þeim
fría málssókn fyrir öllum dómst.ólum, eins og þegar spursmállð "ar
um tíund af Hólastólsgózinu; þ,í feingu hlutabelgendur Irfa málssókn
fyrir öllum démstölum, og eins ætti að vera í þessu efni, en ekki
ao vera biðja um konúngsbrðf, er skýri hinn gildandi rðtt; ef nokk-
uð "reri, ætti menn heldur þá að biðja um uýtt lagaboð.

Jón Sigu1'ðsson frá Kaupmannahöfn: Eg "eit, að hinn háttyirti
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5.I{Ollúngkjörni þmgmuður muni samsinna rnðr í því, ac það er tvennt,
sem kemur til greina við sl íkt mál sem þetta er; það er lög og
venja, og það mun vera optast, a'O víð slík nuíl verður annaðhvort
af þessu, það sem ræður úrslitum. 1\1e'Ovenju mcinti nú nefndin
þ;i venju, sem grundvalla má dóm á, þ;í venju, ac ekki finnist önn-
ur gagnstæð eða annað rðttanístand eldra. Eg skal leylu mer að
til færa eitt dómsmál, sem skýrir vel, hversu slíkum málum er hátt-
að. Þa'O er alkunnugt, ab lðgsklpað er ao gjalda skuli fátækratí-
und af kirkjujörðum ; en það er ekki langt síðan mal var fyrir öll-
um dérnstélum um það úr Norðfirði í Mtilasýslu ; hlutaðelgendur
báru fyrir sig, að tíund hefOi ekki verið borguð í ómunatfð, og þeir
unnu mállð ; því það varð upplýst, ao tíund hafði ekki verið borguð til
fátækra af jörðum þessum svo lzingt sem rakið varð eptir hreppsbók-
um; en það var eitthvað síðan 1790, og varð ekki upplýst um eldri
tíma; þetta var þ:i álitin fullkomin og n;~t venja. Þegar þetta er
a'Cgætt, sýnist mer ekkert vafasamt í, ao ríkveða þessa réglll í skatt-
tökunnl, þó eg játi, ac aðferð sú, sem hinn hattvirti 5. komíngkjdrnl
þingmaður mælir með, kynni ac liggja eins nærri. Hvað skilníng
hans ií orðum Jónsbókar um skatt búlausra manna snertir, þá skil
eg ekki, hvar fyrir maður skal fremur taka þar or'(',io hundrað í ann-
ari merkingu, en um lausafé, eins og þar sem talað er rett á undan
um fe bænda til skattgjalds. Í stuttu máli held Pg, að það sem
nefndin hefir stúngið upp á, se fullt svo löglegur og formlegur vegur
eins og hinir, sem bent er á.

Stefán Eiriksson : Eg vildi einúngis geta þess í tilefni af því,
sem hinn hrittvirtl forseti gat um vi'O ínng.ingsurnræðu þessa máls,
að hann hefði ekki se'ð það af sýslubókunum, ao formenn hans í
embættinu hefði lagt saman lausafé og fasteign, til að n.í í skattinn;
það mun þó ekki hafa verið dænialaust, að sumir formenn hans hafi
viljað byggja skattatökuna á þeim svo kullaba blandaða skatti, en
bændur tregðuöust víð að gjalda skattinn, og því mnn það ekki hafa
innleiðzt í Skaptafellssýslu; en þegar hann gegndi sýslumannsembætt-
inu í Skaptafellssýslum, þá lýsti hann því yfir opinberlega ii mann-
talsþtngum, að hann áliti ekkl, ac skattheimtan ætti a'Obyggj:lst nema
á lausafénu eingaungu. Hinn háttvirti þingmaður Ísílrðínga hefir
tekið það flest fram, er eg vildi hafa sagt í þessu nuíli ; mig furðar
annars á skoðun hins 5. konungkjörnu þingmanns, að hann sem laga-
maður skuli geta lagt þessa þýOíng í þegnskyldubalk Jónsbókar, þar
sem í 1. kapítula er ao eins talað UIll Iausafé, og aptur síðar í sama
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kapítula er tala~ um einhleypa menn og vínnumenn ; þar segir að
vísu, ef maður á 10 hndr.; en þetta síðara atriði í kapímlanum er
byggt lí hinu fyrra, og flýtur af sjálfu ser, a'ð það er ekki meint
nm fasteign, því fasteign er hvergi nefnd í þegnskylduballd Jóns-
bókar, og eg vil taka það npp enn, sem eg minntist á við lnngrings-
umræðu þessa máls, að venja þessi með skattheimtuna er a'ð ryðja ser
til rúms út um landið, og því er nauðsyn að ákveða takmörk í þessu
efni.

Guðmundur Brandsson: Ræ'ðll hins hattvirta þíngmanns Ís-
flrðínga er eg miklð línægbri með, en með upplýsíngar framsögu-
manns, það nefnilega, að ef venjunní verður hrundið með því að
upplýsa, a'ð önnur venja hafi áður víb geingizt, eða állur hafi verið
tekið eptir öðrum gjaldstefni en nú, þá skuli hin eldri regla hafa
gildi; það á eg hægt með a'ð skilja. En eg vil heldur, að það se
tiltekin viss áratala ; því upprístringnr nefndarinnar má skilja svo,
a'ð það se beðið um, að staðfesta r.íðherrahreflð frá 1855 um þá í
Rosmhvalanesshreppl, nema fnll og föst venja se fyrir; þetta má
teygja og toga í allar æsar; brefi'ð fr;i 1855 segir, að þetta se ekki
einúngis í Gullbríngu- og Kjésarsýslum, heldur se það meir og minna
venja um allt land; hann hefir nú ekki verið kunnugrí en þetta, sjálf-
ur stjörnarherrann, eða ekki látizt vera það ; svo lítur þetta út, og
er bágt til þess a'ð vita ; það þarf þrí skýrt að taka það fram, hvað
se "fnll og föst venja", nefnilega, það sem þíngrnaður ÍsfirOínga tók
fram, eða þá a'ð minnsta kosti 100 <Ír.

lJfagnús Andrcsson :Eg saknaði eins atrlðís í ræðu hins hátt-
virta 5. kenringkjörna þíngmanns, þess, að hann skýrði ekki frá,
hvað löglegt væri í þessum skatttökumáta ; hann flðraði kríngum það,
a~ sýslumenn má ske tæki þenna skatt eptir lögum ; eg vonaðist mí
eptir, að hann SYO lögkænn maður mundi segja, hvað lög væri, en
hann gjörðí minna úr því; hann áleit betra, að gánga til dómstól-
anna; en eins og eg og fleiri sögðu víð inngtíngsumræðuna, er ekki
að ætlast til þess af bændum; það mundi fara svo fyrir mörgum,
að þeir borgi heldur skattinn, en að fara í mál um það , þó þeir
feingi gjafsókn; það er margt óþægilegt víð það ; enda eru fáir færir
U\I1 að færa það mal upp til sveita; eg skil því ei, a'ð það se fært,
og svona mun nefndin hafa hugsað ser það. En hvað þessa venju
snertir, þá er eg nú ekki svo fastur á róunni þeirri, en 'þótt þíng-
maður Ísfírðínga hafi gjört svo ljósa grein fyrir henni, sem eg gat
öskað. Með ömunaven]u mun Tera meint föst venja, en annari) ekkb
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ef þe35i skattur er lngðnr :i hvern, sem sýslumanni vel líkar.
veit nóg dæmi til, a'O sitt hefir verið yi'ð haft við hvern ; eg
ekki a'O tilgreina neinn, en þetta kalla eg fasta og fulla óreglu.

Eg
ætla

el' Því fastnr við "eg nefndarinnar; það kemur þá til Iög,:óknar, ef
ekki geingur með þessum hætti. Eg éttast ekki fyrir því, að kon-
iingur gjöri rentukammerbréf fr:i 1823 eða bréflb frá 1855 að l<ig-
um, Þ!Í þessi vegur se farinn.

Framsögumaður : Nefndiu vildi gæta allrar varkárni, einkum
þar ný sknttgjaldslög ern, eptir öllum líkindum, í vændum, og þa'O
áeur en híngt líður; og þessi varkárni þykír mer ekki vera vítaverð.
l~ao er sjálfsagt, aö her er farinn eins konar míllivegur, og ekki

tekið lít fyrir allar æsar, en það er þó samt vissulega mikið unnið
með nppástúngu nefndarinnar.

Hinn heiðraði 5. konúngkjörnl þínginaður heldur fram þeirri a'ð-
ferð, a'O leggja málefni þetta undir dómaraúrskurð ; það er satt, a'O
þessa a'bfer'O má við hafa; en Mn hefir marga annmarka, bæði fyrir
sýslumanninn og bóndann, og lelðír til óvildur og kvítnaðar, því það

þarf meðal annars a'ð setja dómara í mrillb annarstaðar frá; sú a'b-
ferð, sem nefndin mælir fram með, er því a'O mínu áliti miklu til-
tækilegrí, eins og hún líka er mannúölegrl. þa'b er líka athugandi,

at það mundi ekki nægja, a'Ofá einn dóm í þessu mali, heldur þyrfti
a'ð fá dóm í hvert skipti, "egna þess að yenjan yrði a'ð koma til
greina, og hún yrði einstakleg í hverju einstöku máli. Eg verð því
a'ð halda fram hinni aðf'erðlnni. Hinn sami heiðraði fulltrúi vildi
sanna það af Jrinsböknr ríkvörðtin um skatt einhleypra manna, a'O

takt mætti skatt af fasteign og lausa re samanlögðu ; en hinn heíðr-
aðl meðnefndarrnabur minn, fulltrúi Ísafjarðnrsýslu, er briinn að svara
honum, og Rýna þa'O með rökum, að þessi skoðun ekki er rðtt, og
skal eg því ekki ítreka þa'ð her, en einúngis leyfa mer að taka það
fram, að ef þíngi'O aðhyllist þá skoðun, a'O mal þetta heyri réttilega
undir dömstölana, þá er óþarfi at fara leingra út í það, því þ;i þarf
einga bænarskrá að senda UJlI það, það er þá algjörlega fellt af

þínginu.
Jón Petursson: þa'b er einkum formið, sem eg fæ mer mest

til; eg veit ekki, hvaða þýcíngu þetta konúngsbréf', sem nefndin ,.i11
biðja um, á að hafa eptir hennar tllætlun, hvort paÍl;i að hara sama
gildi sem lagaboð, eða vera eintóm :iminníng til sýslumanna. Se
ætlazt til, a'ð þa'ð haf sama gildi sem lagaboð, þá skil eg a'O vísu,
að það á a'b liggja skynsemi í því; en þvílíkt kominglegt boðorð á
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þá ekki að koma út í þessu formi; en eigi það ao vera sem eintóm
áminníng til sýslumanna og ekki hafa. lagagildi, þ,i skil eg það ekkl ;
því þar felst þó ætíð í komínglcg tilkynning um, hvað lög se og
réttur, sem d6mstólarnir ætíð verða að verða bundnir við. En vilji
menn fá endilegt lagaboð um þetta, þá er betra að biðja um, að
frumvarp um það verði lagt fyrir næsta þíng, eða Ilm skattalögin
yfir höfuð. Eg skil nú ekki, hvernlg menn geta hugsað, að það reki
til dóms aptur og aptur i þess hattar málum sem þessu ; því ef
einn hæstaréttardómur fellur um málefnið, þa mundi því ekki verða
hreift optar; og er þar meo,. girt fyrir öll þvflík m.ilaferli í framríð-
mm. Nefndin viðurkennlr, að hvorugum megi gánga of nærri, hvorki
sýslumönnum ne gjaldþegnnnum, og þó gcingur hún of nærri sýslu-
mönnum og gjaldþegnunum líka. þíngmaour Austur-Skaptlellíuga
og fleiri sögðu, ab illlO:leð væri, að með þessi 10 hudr. einhleypra
manna í Jónsbókinni væri meint Iausalj árhundruð, og að vinnumcnn
ætti opt 10 hndr. í lausafé, sem skattur yrti byggður ;í; en eg held
það se fáir vínnumenn, sem eiga 10 l,ýr eður 10 kúgildi, eður svo
mikill af þeim öðrum hlutum, sem Jónsbókill bindur bændaskattinn
við, er þessu nemi; eg þekki það að minnsta kosti ekki; hann þekkir
þ,i má ske. Annars er það einkum formið, sem eg fæst um, og ser
í lagi YiI eg Lí að vita, hvaða þýOíngu konringsbréflð ;i að hafa. eptir
ætlun nefndarinnar, fyr en eg greiði atkvæði í nuíllnn.

Sveinn Skúlason: þao var eirningls eitt atriði, sem hinir 1.
og 5. komingkjörnu þíngmenn minntust á viðvíkjandi því, ao ekki
mætti g<Ínga of nærri sýslumönnum, sem eg vildi hreífu ; þeir mega
báblr víta það, þar þeir hafa verið sýslumenn, að í veltíngurbrefum
þeirra stendur, að þeir skuli skyldir að gefa sig undir alla þá breyt-
ingn, er verða kunni á takmörkun, víðáttu og tekjum þess embættis,
sem þeim er veitt; annars held eg, að ekkert lagabob og ekkert kon-
úngsbréf þurfi um þetta mal ; her gildir seinasta. stjórnarbrðflð, ef
það fæst; og það er líklegt, ao alþíngi og þjdðín sj;íi þá ::;YOum,
ao' sýslumönnum haldist slíkt ekki uppi, nema þar sem þeir hafa
nægar ástæður fyrir því. En eg vil spyrja þíngmaun Í:;firt'línga: ætli
menn her í Gullbríngusýslu sleppi mí undan þessum stjóruarbréfum,
sem á undan eru komin, ef nú fæst koniingsbrúf í þá stefnu, sem
nefndin fer fram á, og þat) upplýsist, að þessi venja ei hafi verlð
fyrir 1800, þó rentukammerbrðf frá 1823 segi, að það se gömul
venja? Hvað kúadæmlð hins 5. konúngkjörna þingmanns snertir,
þtí var öðruvísl ,ístatt á þeim tímum, þá Jénsbökíu var samin og
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löggilt en nú, jafnvel þó nú geti verið margur vinnumaður, sem rí

10 hndr. f hestum og sauðfénaði, en þá gátu þeir hafa átt þa~ bæði
í kúm og öðru lÍ leigustöðum.

Halldór Jónsson: Þa~ mundi án efa hafa misjafnar aflelðíng-
ar, ef það væri efa undírorplð, hvað meint væri með orðunum ufull-
kornln og fö,t venja"; ætti mi að eins sú venja a'ð heimila skatt-
töku af lausafð og fasteign samanlögðu, sem haldízt hefði fd ó-

munatíð, þá mætti skýra þau nefndu orð með því, a'b bæta aptan við
þau þ~5SUII\ vlðauka : }}sem ekki verði rakin ao upptökum sínum ((;

og mun eg koma með þetta vibaukaatkvæbí.
Guðmundur Brandsson: Breytíngaratkvæðl þingmannsins úr

Norður-Múlasýslu, bætti nú ekki úr sk.ík ; því hvernig lÍ að fara að,

þar sem manntalsbækur ekki eru til, ecur þ.í önnur gild skil-
ríki fyrir þessu? þetta lelðír til óvissu og nuílastupps ; einn segir
það hafi verið svona, hinn hins vegar o. s. írv.; það hefir verið sagt,
a'ð þetta hafi verið í Arnessý51u í tíb Steindórs Finnssonar, en víst
hefir það ekki varað leingi, því l.íngt er síðnn einginn hafði þar af
slíku a~ segja; það kom líka lIpp í Barbastandarsýslu hérna UIll IÍrið,
en það helzt nri þar ekki leingi; hver veit hvar þetta stíngur ser
niður, ef nl't er látio donta svona; allt er korníð undir því, hversu
árvakrir gjaldþegnarnir verðaihðr eptir, til að "elta þessu mótstöðu,
og el' ekki a'ð "ita, nema einhverjir þeirra se vakandi og a~ fleiri ni.í

ske vakni, þegar þeir lesa ræður þær í þfngtíbundunum, sem mí fara
fram um þetta mál; stjórnarbréfið er her nm bil það sama, og ef sagt
væri víð þá, sem gjöldin eiga að heimta: ,}fari'ð þið sem þer komizt,
takið það, sem þer náið"; þa~ er merkilegt; það er því ekki af vegi
þó þetta se betur ákvebið ; því þetta getur þó vakið þjó'bina um
síöír, svo hún sjái, að hver verður a'ð taka til sinna <Íra.

Páll JJ1elsteð: Eg verð mí a\') taka í streinginn með þfngmanul
Gullbríngusýslu ; þYÍ hann þekkir mjög vel til, hvernig þessu er
varið í Kjósar- og Gullbríngusýelu ; það mun nú víða vera "afi lÍ um

skatt þenna, en hvergi gætir þess eins, eins og einmitt í Gullbríngu-
sýslu ; þar stendur jafnvel S\'O lÍ, að skattar ern þar sumstaðar ó-
goldnir fyrir 2 eða 3 IÍr, sýslumenn hafa svarað þeim úr aínuni vasa,

og hvernig sem það mí er lagað, þá hefir það híngað til geinglð
svona ; og skal eg nú ekki fara fleiri orðum um það. Eg er því
miður hvorki nógu gamall eða nógn Iröður til að rekja mál þetta
frá rótum, en þó hefi eg "it og "ið feingizt víð þenna skatt, bæði
tekið hann sem sýslmaður og goldið hann sem bóndi; en eg held
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:t'ð híngað til hafi hann óví~a komið til mála, nema í Snæfellsnessýslu
og her í Gullbrfngnsýslu; þYÍ í þessum sýslum b,í'ðUIII er fátæktin
mest, en í betri sýslunnm gætir þess miklu sfður, Í Snæfellsnesssýslu
ur skattur þessi goldinn að mestu leyti tregbulaust, lllenn spurðu
einatt UI11, hvort það mundi "em I1ig að taka þenna samlagsskart ;
eg sagbí Irrenskllnlelega, eins og eg hugsaði, all eg heIdi a'ð það má
ske væri ekki með ðllu óyggjandi lög, en víst mundi það venja sum-
staðar, og vitnaði þá um leið til þess cptnefnda rentukammerbéfs fr,í
1823. þa'ð gekk þannig YeI og vandræðalaust í Snæfellsnessýslu.
Sí'ðan eptir 1840 hefir skattur þessi 1I'ð vísu verið goldinn her í
Gullbnngusýslu, til að komast hj,i óvild og m.ilaþjarkl, en þó ætíð
með ummælum og óánægju. Mer þykir mí mjög óþægilegt, meðan
eg ,i þar embætti ao gegna, a'ð vera staddur í þessum "anda og
rettaró, issn ; rg YiI því að þessi évlssa hætti, a'ð fullvissa f.ibt og
föst stefna komíst á nuilið ; er mer því næst geöi, a'ð greiða atkvæði
f þl\ rítt, sem hinn 5. koTltÍngkjiirni þíngmaður hreifci, þar sem mig
minnir hann héldi réttast, ll'ð málið yröí lagt undir úrslit dómstólanna.

þó eg viti, ab nefndinní hafi geingið allt hið bezta til, þykist eg þó
sjá fram á, ab með þYÍ llluni öll hin s.nna (hissa haldast, sem ,í'ður
hefði verið ; og þó menn mí færi a'ð grennslast eptir því, hvað verið
hefði venja í þessu efni, þ:í er s:í grunur minn, a'ð það leiði til
þess, að menn geti sannað, a'ð venja þessi se allt annað en gömul;
eg held menn kom ist með þeirri rannsókn, bæði af bókum og vitnis-
hurðum gamalla manna, a'ð þeirr! niðurstöðu, að venja þessi se ekki
nema m,í ske í mesta lagi 40 /Íra gömul. Menn munu 1<OIIIast fyrir
upptök þessarar venju, og þá standa bændur betur a'ð en hinir, sem
gjöldin eiga að heimta. A'ð líklndum hefir þetta ekki komizt á, fyr
en um 1820, því þ.i voru her byltíngar nokkrar í sýslumönnum, eins
og kunnugt er orN'ð, bæði með þetta og með fækkun þíngstaba. Ann-
ars var þa'ð eðlilegt, þó þessu væri Iariö á flot af sýslumönnum, og

hlaut það helzt að koma fram í þeim sýslum, þar sem lausafjártíund-
iu var lægst, þVÍ það sýnist ekki ósanngjarnt, að skattur se tekinn af
fasteignarhundruðum eins og af lausafjrírhundruðunum, og að öllu
jöfnu stendur þ,í sá gjaldþegn betur að, sem tíundar t. a. Ill. 3
hndr, í Iausafé og 3-6 hndr. fasteign, og hefir 4 menn í heimili,
heldur en hinn, sem tíundar a'ð eins 5 hndr, í lausa fe, hefir 4
manns Í heimili og á ekkert jarbarhundrað. þessi síðatl lÍ þó vafa-
laust að gjalda skatt. Eg legg það til, að évissa þessi verði lög'ð
fyrir dómstóla, og vissa feingin. Svona m:í það ekki gnnga, því síður
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sem þetta breiðist út og verour almennara, eptir því sem lausl1~;Ír-
tíundin er að falla og harðna tekur í ári. Mer þykir líklegast, :10
þessi óvissa, sem nú er, leioi til þess áður Ungt líður, a'l>dómendur
verði í að skerast, og leiða hana til lykta með dómi.

FmJnsögumaðu1': það stóð allt ö'ðrlnísi á með spursm.ílið
nm tíundina uf Hólastóbjörðum, en það stendur með þetta mál; þar
nær hæstarðttnrddmurlnn yfir allar jarðirnar, því þar stlÍo eins lí með
þær allar; her er þar á móti öðru máli að gegna; her yrði nefnilega
spursm.ilið ekki um þao, hvort Jónsbók heimilaði skatttöku af lausa-
fe og fasteign sarnanlagbrl, heldur ser í lagi um það, hvort sú venja
ekki væri komin á, ao taka skattinu þannig, án tillit" til Jénsbókar
.ikvörðnnar; því það er alkunnugt, að í rn.ílum þessa eblís ræður
venjan mjög miklu, og þannig re'ði lnin í því tll r itnaða tíundarmáli
lÍr Miilasýslu ; tíundarskyldun var viss, en um hana, sem slíka, varð
ekki spursmál, heldur um venjuna, og þar sem þa~) ekkl varð raklð
fyrir hana, eða sannað, að tíundin hefbí verið borguð af jörðunum,
þá urðu þær tíundarfríar.

Eg skal enn fremur leiða athuga að því, að sú aðferð, sem
nefndin hefir mælt fram með, hefir sína stoð í því, sem áður hefir
"ið geingizt í þessu máli. þa'ð hefir veríb berið undir stjórnina af
amtmönnunum, og srjérnarr.iðið, nefnilega rcntukarnmerið , skrifaði
svo uptur amtmönnunum nm ;Í1it sitt á m:ílinu, hlutaðeigendum ti!
eptlrbreytnís: þetta virðist líka að vera eðlilegt.

Hinn heiðraði fulltrúi Snæfellesýslu "ar að tala um þá óvissu,
sem hann værí I, hvað sknttheimtu snerti í Gullbríngu- og Kjósar-
sýslu; þetta skil eg ekki, þar sem hann hefir fyrir 5er stjérnarr.iba-
bréfin frá 1823 og 1855, sem skipa svo fyrir, að skattinn í þessari
sýslu skuli taka af samanlögðu lausafð og fasteign; hann þarf því ekki
al) vera í neinum vafa í þessu efni; fyrir hann, sem umboðsmann,
ern það liig, sem stjórnin skipar fyrir um gjaldheimturnar í sýsl-
unni; væri svo ástatt í hinum sýslum landsins, þá væri öðru máli
ao gegna; sýslumeunlrnlr þar hafa ekkert stjdmarr.ibabréf fyrir ser
11m samlagníngu gjaldstofnanna, lausaíj arins og fasteignarinnar, og
þyí geta þeir verið í rett:lfóvi"su í þessu efni; og það er einmitt
það, sem nefndin vill bæta úr með uppastringu sinni, og um leið
reisa skorður YiO því, að í skattheimtunni ekki verði nein sú aðferð
vlöhöfð eptírlelðls, sem ekki hafi sinn stað í l.ingri venju, cim og
eg er briinn að taka skýrt fram her að framan, og eg her ekki skal
taka upp aptur til nuílalelngfngar.
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Páll Sigurðsson: þa'ð mun nú þykja nokkuð Isj.írvert af mér
bónda og meðnefndarmannl, að fallast ekki á meiníngu hins háttvirta
framsögumanns. þa'ð er mí satt, sem þíngmuður Snæfellínga sagði,
ab her í Gullbríngusýslu væri rettaróvissa, en það er af því það
er venja á ógildum rökum byggð, Eg vil ekki tala um Wg, heldur
konúngleg lög, því eg kalla rentukammerbrðf og þess konar ei lög
fyrir Islaud ; því Jónsbók ein er lög í því efni ab mínu alltl. Um
venju var nú vafi í nefndinni, og þ6 eg hafi ekki tekið mer breyt-
íngarntkvæð! um það, se eg nrlkið nl, að venja veldur óvissu. Margt
miÍ kalla venju, t, a. m. það, sem við hefir geingizt í 3 ár, en það
el' þó ekki lngavenju, sem dómur verði byggður lÍ. Eg skil ekki,
a'ð venja geti verið heimild fyrir að taka skattinn og ekki órnnna-

venja ; því JónsMk segir fyrir, hvernig hann skuli gjaldast. og þVÍ
getu I' eingin venja orðið að lögum, hvernig hann skuli greiða og
varla ómunuycnja, en IIIÍn mun heldnr ekki eiga ser stað í þessu
efni og ekki í Gullbríngusýslu. Líklega er þetta mí fyrst byrjað
her í Gullbringusýslu sem óvenja; en ef hún verður rakln fram ú
aldamót, eða leingra, þ.i kann það að geta skakkab leikinn, en það
er ei venja, þó það megi rekja hana svona í 30 ár eða fr.í 1820;
menn stéita sig á þessari venju, og því vil eg, þó eg ekki vildi
vera nefndinni fráhverfur, helzt fallast á breytíngaratkvæbl þíng-
mannsins úr Eyjafjarðarsýelu, UIlI al'l Jénsbékin ein verði alitin gild-
andi Iiig í þessu efni og henni fylgt. Eg veit mikið vel, ao í skatt-
heimtunni mlÍ byggja á venju, og eg veit dæmi til þess; það er nú

hundrabsflskurinn í V esnuunnaeyjum ; hann er ;i kominn Ille~ venju,
og mí er hann orðinn svo fastur, að eg efast ekki um, að dömur
yrbí fyrir því, og verour ei af numinn, nema með lagaboði. Hvað
venju í H:íng~írYallasýslu snertir, þ,i er hún í þessu hvorki gömul
og þar til slitin og tekin upp aptur ; það hefir gelngíð svo, að hafi
menn neitað a~ borga, hafa sýslumenn Iarið ofan af því aptur, en
tekið hjá þeim, sem hafa látið þ~í raða ; þetta er ekki venja, heldur
einveldi og undirokun. 1)a~ hefir verið teklð fram, a'ð þe,;si venja
hafi helzt smeygt ser inn, þegar menn höfðu lítt g.it Ii retti sínum
og haldlet vlð sökum óvissu manna, og því er líklegt það, sem þíllg-
maður Snæfellíuga sagði, og það er merkilegt að styðja ao raðherra-
brðfínu að taka lögtaki hjá mönnum; það var þó ekki svo góð und-
irstaða ; það er hægt að sjá, hvernig þetta raðherrabref er undir
komið ; því aður en rentukammerbréf frá 1823 1\0111 út, hefir hlut-
abelgandi embættisrnabur skrifað amtmanní, og sagt svona væri það,
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amtmaður aptur stjórninni og stjórnin SYO byggt á því. Eg vona,
all þó uppástringa nefndarinnar f<Íi ekki framgang, muni samt þessar
umræcur vekja athygli bæði sýslumanna og bænda, SYO all hinir
fyrri fari varlega í a'O taka skattinn svona, og hinir síðarl láti það
þ,t reka til dóms.

Jún Sigurðsson fd Kaupmannahöfn: l)all 1Il1í nú vera orllio
ljrist af umræðum manna, hvers vegna nefndin hefir ekki bellill nm
lagaboð, eell frumvarp til lagaboðs ; því lnin var á því, a'b lögin
væri ljós. l~ao er líka vafalaust og þarf eingrar ritleggfngar með,
og þá þarf ekki heldur frumvarp um skýlans lög og ekki ný lög um
það Sama efni. 1)30 ern þVÍ ao eins tveir vegír : annar er sá, sem
hinn 5. konúngkjörnl þingmaður vill fara, til dómstólanna; hinn er
s;í, ab bendíng komi til sýslumunna frá stj6rninni um all þeir fylgi
lögunum, þar sem ekki se fullkomin og föst venja fyrir öbru, Eg
held, ef menn taka nl eptir, all ekki se efi á, hvað skilja eigi við
vafalansa venju ; eg j;ita líka, all það getur verið hart her í Gull-
brfngusýslu, ao verða all búa undir skattgjaldi þessu sökum venjunn-
ar, en það verbur þó ekki áliti'ð rángt í sjálfu ser, og ef menn frí-
ast frá þessu gjaldi annarstaðar, þ;í fríast þeir all líkindum líka, ef
eins reyndlet þar venjan h víkul og annarstaðar. Eu líklega er það
orbin föst venja ; því það er ekkl sennilegt, all sýslurnabur hefCJ ann-
ars sagt það 1823 eða rentuknrnmorib trúað þVÍ, hef'ðí vafi veríð um
þab, en hafi það ekki verlo, þá kemur það fram, ef laga-rannsókn
væri gjöro og yrti það þ.í tekið til greina; eu þá er það víst, all
benclíngar nefndarinnar ern því ekki til fyrirstðbu, Nefndin vildi all
eins Lita benda sýslumdnnum til, hvað lög væri um þetta, en væri
þ,í nokkur vafi ;í, þ,i sýnist all bóndi geti neitað, og látið höf'ba mál
á móti ser. Eg skil því ekki í, ao uppastunga nefndarinnar hafi
neinn vafa í för með ser, sem gjöri hana ísjarverba.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Umræðurnar um þetta ætla
a'ð verða drjúgur og greinilegar, en eg skal bita ósagt, hvaða heill
verour ab þeim, þYÍ þær hafa mest lent í venju eða óvenju, en því
meiri sýnlst mer óvissan hafi orðlö, sem leingur er talall um það.
Eg vil því takt mer það breytfngaratkvæðl, all halinn verði klípptur
af upp.istungum nefndarinnar.

Jón Sigurðsson Ir.í Tandraselí : þa'b hefir jafnan her;í landi
verib lögð nokkur þýðíng Í vonjuna eður hefðina, sem er nokkuð
það sama; en aldrei get eg ab þVÍ gjört (og SyO munu fleiri segja),
aa altend finnst mer eintóm venja vera einhver sú ósanngjarnasta
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og lakasta abkomst til eigna eða rettinda; landslög okkar láta heldur

aldrei hefðina gilda, ef hinn hefir lögleg vitni eða skilrlkl, sem sanna
það gagnstæba ; nú sýnist að þetta eigi hel' heima, að ef ekkert er
nema venja fyrir þessum gjaldrn.íta, en kOfllíngleg lög eru á rnritl.
það geíngur annars yfir mig, að þegar yfirvöldin fyrót f'óru a'O skrifa
stjtÍrnillni fyrlrspurnlr nm þetta og tj.í henni þessa venju, sein dot
hefir verið undirstacan til þessa stjórnnrruðabréfs 1823, að srjórnlu
skyldi þlí ekki strax vandlega grafa Í kl'ÍIlgUIll þ;í rM, hvemig þessi
venja heföí fyrst til komið, að IiigIlI111m var ekki fylgt, livort samn-
ingar eða kringumstæður Iref'öl gjiil't þetta nauðsynlegt, því IIIÍn unittl

þó vita, ao einn, sem er mikils megandi og nlígn ;ígeingur, og lifir
nokkuð leiugi, getur komið nokkurra ara venju 1Í r.ínglndln "ið

fávísan og meinlausan ahnrig», Eg er hræddur IIlll, að það verði
ekki [('tCð gott, a'O glö;rga sig Ii manntalsbókunum meb þessa árlegu
venju; Þ"í þessi tilfelli, að svona standi .i, ern svo stök og sj.ildgæf
í sveitum; þao sest að sönnu, þar sem skattur hefir verið tekinn
eptir þessum m.íta, en þao er ekki víst, að þa'O sj.ilst, þar sem hefir
verið hlaupið fram hjá honum í sama tilfelli; þvi iill fij:lt cignar-
hundruð manna lllunu varla vera skrifuð í manntul-hækur, ef uiuð-
urinn hefir ekki verið látinn gjalda neitt af þeirri eign. Eg get
ekki að því gjört, að mér þykir niönrlagsatriðiö nefndarinnar einfalt

og stutthalalegt í endanum, þar sem ekki er nema trim 'venja; þao
getur verið rétt nokkurra ríra venja, og eg er sanid.ima þíngmanni
Gullbrfngusýslu, ao þat heföi verið betra, ao tiltaka vissra ~ír:t venju ;
en það mun nú ekki hafa þótt 8\'0 hæ.gt, ao hitta rett lí þao; eg er
því að hugsa um, hvort það mundi spilla til, að eg ta-ki mer breyt-
Ingaratkvæði svoleiðis, að eptir "full og fÖ::it" (það mun nri eiga uð
vera samfleytt), koml ,,6munatíoar\'enja".

Ásgeir Einarsson: Eg þykist sjá, að menn eru deigir við þetta
mál, og þá þykir uiér líklegast, að halda sig ao liigfróou miinnnn-
um; ,í gamla ulþfngl var það venja, þegar 'afi var Hill m.íl n, ao
láta lögmann skera úr og segja h\'a'b liig væri, en þao gæti mí kann
sko dregizt, eptir því sem á m.ilinu stendur. Eg hefi aldrei haldið
mikið af venju, >óe lnin ekki góú eða raski lögum ; eg held menn
verði þli of lærðir og fari ao dreyma um þann tíma rtílll;lrettllrinn
stóð í blóma. Eg vll mi ekki fallast rí skoðun hins 5. komingkjörna
þíngmanns, að 'neyða menn til málssólmar ; eg vil heldur, ao jiifnllo-
ur kornist ;Í; það er ísjarverð tíð, sem nú er, og því má ekki æsa

menn upp; menn eru her svo vitrir, að líklegt er þeir finni eitthvað,
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sem tlltækilegra er; því hitt er mjög vaniðurvert; því færi SYO, þá
gæt.i skeð, að fleira korni á dískinn. það hefir verið talað um, að
meta mál þetta eptir Jénsbékarlögum, sem allir játa se lög; en sumir
vilja fara eptir lögum, sumir eptir venju. Ef vafi er á, hvort ern-
bætrismenu líði halla yio þetta, sem sennilegt er, þar sem þetta er
tekjur þeirra, ætla það væri þ;i ekki alþíngi sambobíð, að gjöra þann
fyrirvara, aa breytíngin skyldi á komast, jafnótt og embættismanna-
skipti yrði? Eg vildi því til vara bæta breytmgarutkvæbí mínu víð
upp.ísningu þingmannsins úr Eyjaíjarð.rrsýslu, til að sporna vlö mála-
söknum og SCIll mest víð dsaunglrnl að verða mætti.

Jón Petursson: Ef þíngil) fellet á, að senda bænarskrá um
þetta til kourings, og ekkl vill Lita nuillð falla, þ;í ætla eg að halla
mer helzt að breytfngaratkvæbl þíngmanns Eyflrðtngn.

Framsögumaðul': Mig furðar á því, aú hinn heiðraði þíng-
rnaeur Strandasýslu skuli vilja gjöra eins litið úr venjunni, eins og
hann gjörði, þVÍ hann veit hún ræður miklu í vlðskipturn manna
yfir höfll~, og Ser í lagi í þeim málum, sem eru þess eðlis, sem her
ræðir UIIl, því þar er mikið farið eptir venjunní ; svona er t. a. m,
með tíundina; hún er víða goldin eptir sem venja hefir verið til, og
svo er með fleiri afgreiðslur bæði her og annarstaðar; því skyldi
þetta þá ekki gilda í skattgjaldsmalum ; og það get eg sagt hinum
helðraða þingmanni, að dómstólarnir hafa mikið tillit til venjurmar í
þess konar m.ilum.

Arnljðtu« Ólafsson: Mer finnst, aa aðalatriðið í þessu máli se
það, hvort sýslumenn geti unnið retl. með vana, eður hvort hefð gildi
um skatt; því se það svo, þá á að fara með það sem önnur hefð-
ann .il ; nú gildir hefð, hvað laung sem er, ekki mót fullri eignar-
sönnun, nema 100 <Íra hefð kirkna. N1Í hefir skattheimtumaður ekki
meiri rett til hefðar, en hver einstakur eigandi; greiðandinn eða gjald-
þegninn ber Jónsb6k fyrir sig sem lög eður lögmæt skilrfkl , sem
segj'l: svona og svona skal skatt greiða, og þ;í getur skattheimtu-
maður ekki heimtað skattinn eptir venju. Mer finnst nú, að rentu-
kammerbréfið frá 30. sept. 1823 se eingin lög; það gildir ekki fyrir
dómstólunum og getur því ekki hnekkt retti skattgreiðanda. Ttlskip.
1705 segir, að sýslumenn megi eigi taka meiri skatt, en lög bjéða,
þ. e. Jrinsbók, og leggur þúnga hegníng víð, ef af er brugöið; sýslu-
menn mega sjálfir bezt vita hvað við liggur. Eg vil því rá'ða frá,
að vísa malínu í hérað, það rekur til málaferla, og þau geta orðið
málalok, aú sýslumenn uni miklu "er, en ef þeir feingi aðvörun fni
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stjórninni. þa~ er tilhlýðilegt a~ stjórnin taki í taumana, og höfN
mál á opinberan kostnað milli sýslumanns og bónda; verðl bóndi
dæmdur frjáls, þá verða allir frj.ilslr, sem ern í sömn kjörum, og
þ:í gilda lög að fullu; en verði það dómur, ao bóudi skuli greiða,
þ:í gildir hefð. VerN nú bóndi frjals , þá er allri mnlaleingíngll
lokið, en ef hann vereur dæmdur til gjalda, þá skal meta venjuna
eður hversu leingi skal skatt taka af samanlögðu lausafð og fasteign,
til þess aa ávinna ser rett til þessarar gjaldheimtu. Eg vil því
greiða atkvæbl fyrir því fyrsta hjá nefndinni, en sleppa halanum.

Jón Sigurðsson fd Kuupmannahöfn : Ekkl mn sleppa halan-
nm; því það væri aa afneita réttu gildi venjurmar. Ályktun þíng-
manns Borgflrbíngn frá hefð til þessa mals er skökk, Þegar um
skatta ræðir, þá er það almenn grundvallarregla her, aa byggja á
venju og dæma eptir venjn ; en það væri ösarnkvæmt, að l.ita venju
niða, ef bónda er dæmt í vil, en ekki á hinn bóginn. ef hrin er :í
móti bónda. Her dugir ekki ao fylgja öbru en því, sem er stöðug
og föst regla hjá dómstólum og hjá stjórninni.

Arnljótur Ólafsson,' Eg se ekki, að 8,'0 geti verið. þó nú
svo gildi um gjaftoll og manntalsfisk, þ;l ber þess aa gæta, ao fyrir
gjaftolli og manntalsfiskum eru eingin forn lög; eg velt eingin lög
fyrir gjaftolli, og það vorn eingin lög fyrir honum fyr, en 11 Illþíngi
var dæmt, al) hann skyldi greiða eptir fornri venju, og þ~ hve mik-
ill hann skyldi vera, og hvernig skipta milli sýslumanns og prófasts.
þetta veit hinn h.íttvirtl þfngrnaðnr Ísfirbínga. Manntalsfiskur er
sprottinn af frjálsum gjöfulll; þar voru ekki heldur lög fyrir. En
fyrir skattinum ern brýn og skýlans lög; her er því ólíku saman að
jafna. Hefa gildir eptir J6n,;b6k móti öllu nema eign, en það á eigi
víð nm gjaftoll og manntalsfiska.

Jón Sigurðsson fr.i Kaupmannahöfn: Eg býst við, ao þíng-
rnabur Borgfírbfnga hafi ekki vertð inni, þegar eg sagM lí'ban fr;í
dæminu um f.itækrnttund af kirkjujörbnm. þar vorn ljós og gild
Hig öhul11egin, sem g;ínga 11111allt land, og þó vannst nl<ili'b í dómi
sökum venju, og með því sýndu dómstólarnir, ao venja gildir til
nndantekníngar á einstöku stöðum, þó almenn lög se í rnótl.

Arnliðtu» Ólafsson; Já, en þ;l er á hinn bóginn malíð um
tíund af Hdlastélsjörðunum og nýbýlismálil) fyrir norðan.

Jón Petursson: Á konringsrirskurðurlnn ekki að hljöða her um
bil lÍ þá leíð : Skatt skal ei taka o. s. frv., nema þegar föst og
fullgild venja o. s. frv., og yrN það þ:i svo gott sem lagaboð , því
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korningur segði þar með vilja sinn, og þ,Í, er nær ao blðja um, ao

frumvarp UI1\ þao verði lagt fyrir næsta þíng. Eg skil ekki annað,
en a'O komingur eigi her ao segja mönnum, hvað se lög og rettur
lIllI þetta m.il, og það bindur þá ddmstólana ; eg se ekki, að annað
verði leitt rit af þessum úrskurði.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg se ekki, hvers vegna
ætti ao 01'0<\ þao svona, eins og hinn hittvirti 5. konringkjörnl þíng-
maður kvað upp; þrí það er ekki betra en það, sem neíndrruppá-

stringari fer fram á; þar sem fðst venja er, þar er ljóst hvað gilda
skal.

Jón Pstursson : Konúngurlnn er beðinn a'ð segja, að skattur
"ver()i" tekinn af föstu og lausu til samans, þar sem venjan er
fyrir þv],

Benedikt Þórðarson: SIÍ her umrædda fullkomna og fasta
venja held eg verði æði þýl'íngar\ítil, þegar að er gætt, a'ð lnin eptir
þeim skilníngi, sem í hana er lagður, nefnilega, a'Ohún eigi a'Overa
nokkurs konar drnunuven]a, ,í sér a'O minni a-tlun óvíða eca hvergi
stað lÍ öllu l.mdinun; þVÍ skatttrikuven]a þessi er í mörgum sý-lurn
mj ög ring, og ekki nærri 20 <Íra gömul, og þ6 dvíst, a'Ohiin Be orðin
þar almenn sem hún heitir all nafninn ,í komin; hitt er jafnvel Iík-
ara, ao sumir gjaldi skutrlnn, en sumir ekki, eptir henni; se mí þetta
,i þ:.í leið, nem eg berull her á, þ.í held eg atkvæði nefndarinnar
"venja « se verra en ekkert og valdi all eins flokkadr.íttum og deil-
um, og ao sý"lulllenn míssí sitt ,tllt ein, fyrir þetta, ein" og þ6 bl.ítt

vann heföl lagt verlð við skatthelmtuna, sem hefði hreinlega tekið
burt allan vaf'a ; en þetta fítl nefndarinnar er beinlínis til ao auka

h.um, og því heldur, sem venjurini er einginn rikveölnn tími settur,
og hverjum er í sj.ilfsvald sett, ao skapa henni aldur eptir eigin
geoþ(,tta sínum. Nokkrir þingmenn eru nti búnir að taka ser breyt-
íngaratlnæoi við upp.istúngn nefndarinnar í þ:í átt, sem eg vildi gjört
hafa, og tek eg mðr þrí ekkert a tk nl'(" i, en ætla ao aðhyllast það,
sem mel' bezt líkar, þegar til utkvn-cagreiðslunnar kemur.

Arnljátu» Úlafsson: Eg vll r,iðg:jiira þao brcytíngaratkvæði, a'ð

komingur hlutist til, ao hölOao verði mál á opinberan kostnað, Þ,1l'
sem ;ígreiníngllr er mi UIlI skatttökuna.

Forseti: þar co ekki hafa fleiri be'Oi'ð ser hljriðs, álít eg und-

irhúníngsumræou þessa mál" lokið, og skal eg bíbja þá af þíng-
mönnum, sem hafa áskilið ser breytíngaratkvæðl, a'ð koma með þau

sem fyrst til mín.
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þar næst var upp lesið álitsskjal í málinu um bæjarstjórn á
Alíureyri, og var þ að samþykkt, svo hljóðandi:

T i I k 0 n lí ngs.

Til nlþíngls kom a~ þessu sinni bænarskrá ein fni 42 íbúum
Akureyrar í Eyjafjarðarsýslu, er belddlst þess, ao þíngið allraþegn-

samlegast bæri þá bæn fram fyrir yður komínglegu hatlgn, ao þer
allramildilegast vilduð svo fyrir skipa, ao Akureyrarverzlnnarstað á-
samt Odd eyri mætti greina fr.í Hrafnngllshrepp, og hann verba lög-

sagnarumdæmi ser, og að yðar konúnglega h.itign ja fnframt vilduð
löggilda frumvarp til reglugjörðar fyrir bæjarstjórn á Akureyri, þao
er með bænarskranní fylgdi.

Alþíngi kaus 5 menn í nefnd, til ao íhuga nHílio, og ræddi það
síðan á tveimur aðalfundum, eins og lögboðlð er, og leyfir ser mí
allraþegnsamlegast að skýra yðar kominglegu hátign frá áliti sínu,

svo sem nú skal greina.
Eptir því, sem upplýst er af ýmsum skj IIIum , er þínglð hefir

undir höndum haft um þetta m.íl, og skýríngum kunnugra manna,

eru Aknreyrarbtiar fyrir laungu farnir ao finna til þess, ao samband
þab, sem bærinn er í við Hrufnagilshrepp, stæði bænum fyrir íram-
förum; því að svo leingi sem svona stæðí, yrði einguru þeim gjöld-
um jafnað niður á sveitarmenn, er miðuðu Akureyrnrveralnnarstað
til eflingar og framfara; því að, eins og auðvitað er, yrði eigoi til
þess ætlazt, að aðrir hreppsbúar tæld neinn þatt f þeim gjöldum.
Enda verour eingum slíkum gjöldum jafnað ,i bæjarbúa, nema ný-
mæli ~e um það gjört. Sökum þessa hefir það verið, að hafi Akur-
eyrarbúar vlljað byrja á einhverju þVÍ, sem bænum mætti til fram-
fara horfa eða prýði, hafa þeir orOio ao skjóta re saman fr íviljng-
lega, en þau samskot hafa orðíð misjafnt ao g;ínga, eins og er eölí-
legt, þar sem einginn þurfti meira að gefa, en hann sjílfur vildi.

Af þessum sökum var það, að Aknreyrarbriar rituðu yðar kon-
ringlegu hatlgn bænarskr.i, dagsetta 8. dag oktöborm. 1855, og beidd-
ust þess, að þer allramildilegast vlldnö leyfa, ao greina mætti Akur-
eyrarbæ frá Hrafnagilshrepp, og gjöra hann að lögsngnarumdærnl
ser. En þessari beiðni Akureyrarbúa svaraði stjórn yðar hátignar í
brefi 28. dag aprí1m. 1856 þannig, að hrin gæti eigi sagt neitt á-
In'eOio um þetta mál, fyr en hún feingi reglulegt frumvarp til reglu-
gjör~ar um stjórn bæjarmálefna á Akureyri. Nú í vetur setti amt-
maður nefnd manna af Akureyrarbúum, til að semja frumvarp þetta, en
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það gat eigi orðið svo snemrnbúið, að þa'b yrði sent stjórn yhr IUl-
tignar, svo a'b hún legbl það aptur fyrir þessa árs alþíngi. En með
því Akureyrnrbrium er næsta mjög annt um, að fá aðskilnað hrepps-
ins og bæjarins sem fyrst, og jafnframt reglngjör'ð um stjórn bæjar-
mrilefnanna, en á því mundi of mikill dráttur verða, ef frumvarpið
værl fyrst sent stjórninni, og það sföan lagt fyrir alþíngl 1861, tóku
þeir þao r.íbs, að senda það alþíngi mí, og beiðast þess, a'b þtngið
ræddi þat, og bæri síðun fram fyrir yðar koruínglegu hritlgn þá allra-

þegnsamlegustn bæn, at þer nllr.nuildilegast vilduð löggilda það,
Með því ao a'ðrir hreppsmenn hafa lagt samþykki sitt til þess,

að bærinn verði greindur fr.i hreppnum, og gjiir'Gllr Iögsngnurumdæml
ser, eins og ~j;Í má af ritskrlpt þeirri úr þíngbrik Eyja(jaroarsý:;lll, 18.
d. jriním, þ. á., er þínglð hefir haft undir höndum, vlröist ekkert vera
því til fyrir~ti)~ll, ao aogrciníngin fari fram. Enda þótt bærinn se
eigi orðinn mjög Ijöhnennnr enn, er hann þó orðinn svo fjiillllcnnnr,
ao þínginu viröist hrll ;Hæoa til, ao hann verði lögsagnarumdæmi
ser, og þao því heldur, sem ba-rinn hefir órum stækkað hin síðustu
ár in ; enda 8th þíngio eingin vandkvæcl ;í því, að hann geti or'Gio
þa~, mco því ao sý-lumaðurinn í Eyja fjarcarsýslll vercl bæjarfógeti
í bænum. Skildaga þ,í, sem hreppsmenn hafa sett fyrir aðgrelníng-
unni, verður þíngio a'ð telja svo laga'ða, að nefnd sri, sem upphaflega
skipti sveltar-jdðnum og sveltarþýngslunum, mundi geta jaf'nað þ.mn
ágreiníng, eins og sjálfir hreppsmenn hafa bent til, þar eo þessir
skildagar eigi eru í ii'ðrn fólgnir, en a'ð hreppurinn fcingi nokkurn
þátt í f'ntækrnhlutum þeim, er felli á Akureyri, og hvar þeir hrepps-
mcnn hefði rett til framfærls, sem sfðar þyrfti styrks við.

Nefnd sú, er sett var í nuilinn, og þinglð sföar, íhnga~u vand-
lega frumvarp það, er nefndin lÍ Akureyri haföl búið til, og breytti
því í ýmsum atrlðum ; en þíngi'b kaus heldur, ilO búa til nýtt frum-
varp, en a'ð bera fram breytíngar þær, er þa'ð vildi gjört hafa, sem
breytíngarutkvæbl. Til grundvallur fyrir frumvarpi þessu er lögð
reglugjörð um stjórn bæjarmalefna Í Reykjavík, dags. 27 dag nóvem-

berrn, 1846, og henni breytt sruupart eptir því, sem hið ser~taklegi\
ásigkomulag Akureyrar ritheímtlr, og sumpart eptir þVÍ, sem reynslan
hefir þegar sýnt, að betnr mætti fara. Ao öðru leyti leyfir þíngio
ser alJraþegnsamlegast að "ísa lÍ ástæðurnar fyrir hinum einatöku
greinum frnmvarpsins.

Ao svo mæltu leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast í einu hljóði
30 bera þá bæn fram fyrir yðar konúnglegu hátign:
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.Að yðar konúnglega hátign allramildilegast vilduð sem
allrafyrst löggilda frumvarp það til reg7ugjörðar um
stjórn bæjarmálefna á Akureyri, sem þíngið hefir sam-
þykkt, og með bænarskrá þessari fy7gir.

Reykjavík, 6. d. ágústm. 1859.

Jón Guðmundsson. H. Kr. Friðriksson.

Frumvarp
til

reglugjörðar um stjórn bæjarmálefna á Akureyri.

1. grein.
Bærinn Akureyri ásamt Oddeyri, hvorttveggja með sínum miver-

andi takmörkum, skal héðan af vera skilinn við Hrafnagilshrepp, vera
lögsagnarumdæmi ser, og hafa bæjarstjórn út af fyrir sig og nefnast
kaupstaður ; skal þar settur bæjarfógeti, og se hann fyrst um sinn
sýslumaðurlnn í Eyjafjarðarsýelu ; skal bæjarfógetinn og fulltrúar bæj-

arins hara á hendi alla stjórn þeirra bæjarmalefna, sem eigi eru
undanskilin með öðrum áhör'6unmn. Skal framvegis sambandi því
slitið, sem verið hefir milli fátækramalefna í kaupstaðnum Akureyri
og í Hrafnagilshrepp, og skal skilnaður þessi hefjast SYO fljótt, sem
því verður víð komið, eptir að þessi reglugjörð er birt á báðum
stöðum,

Fe þVÍ, er Akureyrarbær og Hrafnagilshrcppur eiga í sameiningu,
og hreppsþýngslum öllum skal SYO skipt, að saml se jöfnuður milli
bæjarins og hreppsins, sem á milli 4 og 5. þessi skipti skulu gjörð
af sýslumanni í Eyjafjarðarsýslu, öllum bæjarfulltrúunum og jafnmörg-
um mönnum úr Hrafnagilshrepp, sem kosnir skulu með atkvæðafjöda
á kjörfundi fyrir sýslumanni, af öllum þeim búendum hreppsins, sem
gjalda nokkuð til sveitar.

2. grein.
Fulltrúar kaupstaðarins Akureyar skulu vera fimm; skulu þeir

kosnir af bæjarbúum þeim, sem kosníngarrðtt hafa samkvæmt þess-
ari reglugjörð.

3. grein.
Kosningarrétt hafa allir þeir menn, 25 ára sjálfs sína r:í'6andi,

er brifastir hafa verið seinasta árið í bænum, þegar þeir a'6 minnsta
kosti borga 2 ríkisdali í bæjargjöld.

4. grein.
Kjörgeingur er hver sá, sem kosníng:mett hefir eptir 3. gr.
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5. grein.
Einginn sá getur tekið þátt í kosningu bæjarfulltrria, e'tla orðið

fyrir kosningu, sem sekur er orðinn að lagadómi um nokkurt það
verk, sem svívlrðllegt er a~ almenníngsáliti, jafnval þótt hann hafi
ekki sætt þeirri hegníngu, er samkvæmt opnu breti dags. 29. d. októ-
bermanaðar 1824 og tilskipun 24. janriar 1838, 4. grein, lit. a, svlpt-
ir menn borgararettl. Eigi heldur sá, er lagasókn lÍ liggur um nokk-
urt það verk, er svívírbílegt er a~ almenníngsáliti eða svipt getur
borgurarettl, fyr en hann með dómi, er eigi verður raskað, er dæmd-
lll' alsýkn sakar. Eigi hefir heldur sá kosníngnrrétt, nð er kjör-
gcingnr, er settur er undir fj,írgæzlu annara, eða ef blí hans er tekið
upp sem þrotabú, eba se nokkurt þa'ð mál honum á hendi, að hann
eigi haft full nm fjár síns a'ð lögum.

S,í, er þegar er kjörinn fulltrúi, skal eigi víkja úr Inlltrriasætl,
fyr en hann hefir hart fulltrúastörf á hendi hinn lögákYe'ðna tíma,
þótt hann missi þ,í hæfílegleíka, sem kjörgeingi er bundið við eptir
3. og 4. grein. Nri er hafin lagasókn í gegn þegar kosnum fulltrúa
um eitthvert það verk, er sviptir kosníngarréttí og kjörgeingi, sam-
kvæmt þessari grein, skal hann þegar víkja úr Iulltrriasæti sínu, uns
dÓIIHlr s,i er felldur í málinu, er eigi verður raskað, og tekur hann
þá aptur að gegna Iulltniastörfum, se hann dæmdur alsýkn saka.
f>ó skal s,í tími, er málsóknln stóð yfir, teljast með sýslnttma hans.
Bæjarfrígeti og fulltrúar skera úr því, hve nær bæjarfulltrúinn á af
þvílíkum ástæðum a\) víkja rir sæti sínu. þó lÍ sá fulltrrlí, er hlut
á að máli, frjálst a'ð bera rnalíb undir amtmann til úrskurðar, se
hann eigi ánægður með úrskurð bæjnrstjérnarlnnar.

Fubir og sonur mega eigi eiga setu meðal fulltrúa undir eins,
og eigi heldur faNr eða sonur bæjarfógeta.

fl. grein.
Ilver fulltrrit hefir starf sitt á hendi í 5 ár, og fer hann þá

fd; en af þeim 5, sem kjörnir eru í fyrsta skipti, skal einn fara
frá a~ ári liðnu og síðan einn á ári; og skal þar ráða samkomulag
eba hlutkestl, ef samkomulagi cigi verður á komið. Ef einhver full-
tnií fel' frá, hverjar helzt sakir, sem til þess eru, á'bllr 5 ár ern liðin
fní kosníngu hans, skal þegar kjósa annan í hans stað, og hefir s,l
fulltrúasýslu á hendi a\) eini! 11111 þann tíma, er vantaði upp á, að
hinn hefbi verið 5 ár~ er fr.i fór. Fari einhver fulltrúa fr:i hina 6
síðustu mánúel rírslns, m.i fresta kosníngu til þess lÍ aðalkjörfundi.

Kjósa má jafnan þann ab nýju, er frá fer; en hafi hann gegnt full-
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trriastörfum í ;\ ár eða leíngur, er hana eigi skyldur að takast þá

sýslu á hendur aptnr, fyr en eptir jafnlangan tíma og hann hafði
áður verið fulltrúi. Svo má og hver sextugur maður eða eldri skor-
ast undan fulltrúakosníngu.

7. grein.
Fulltrríakosnfngar skulu jafnan fram fara einhvern hinn fyrsta

vírkan dag eptir ný.ír, nema þegar svo stendur á, að kjósa þarf mis-
reitis. Rio fyrsta sinn skal kjósa bæjarfulltrúa svo fljótt sem verð-
ur, eptir a~ reglugjörð þessi er birt á Akureyri, en þó skal telja
sýslutíma þeirra frá næsta ný.íri á eptir.

8. grein.
Svo skal kosnlngu undirbúa, að skrá se samin um þá, sem

koaníngarrétt hafa og kjörgeingir eru; þ;i skrá skal kjðrstjérnln

semja, en þessir eru kjörstjórar: í fyrsta sinn bæjarfógetinn á Akur-
eyri og 2 menn af Akureyrarbriurn, er hann til þcsskveður , en upp
fr;í því ern kjörstjórar: bæjarfógetinn, oddviti fulltrúanna og einn
fulltrúanna, er þeir sj.ílfir til þess kjésa. þegar semja skal kjörskrá,
skal bæðí gjaldkeri bæjarins og aðrir bæjarfulltrúar vera kjörstjörn-
inni til aðstoðar, ef þörf gjörlst. Skráin skal liggja öllum bæjarbú-
um til sýnis um 14 daga; þyki nokkrum, a'tJ einhver se of talinn
eða vantalinn á kjörskranní, skal hann bera mótmæli sín skriflega

npp fyrir bæjarfógeta, að mínasta kostl ;\ dögum fyrir kjörfund;
rannsakar þá kjörstjórnin nnilið og kveður npp úrskurð sinn .1 kjör-
fundi samkvæmt lögum, 1Í~ur en kosníng fer fram. Mótbárum þeim
gegn kjörskránni, er eigi koma fram í akveðínn tíma, skal einginn
gaumur gefinn.

9. grein.
Kjörstjóri skal boða stað og stund, er kosníngar skulu fram

fara, að minnsta kosti 8 dögum lÍ undan, með auglýsfngarbréfi; skal

kjörfnndurinn haldinn fyrir opnum dyrum; skulu þá allir kjósendur,
er neyta vilja kosnfngarrettar síns, koma sj;í1fir á kjörfund og lýsa
því yfir, annaðhvort munnlega fyrir kjörstjórninni eða á seðli, hvern
þeir vilj! kjósa.

þegar allir þeir, er kjósa skulu, hafa gefi atkvæði sín og þau
eru bókuð, les formaður kjörstjórnarinnar npp öll atkvæðin, en hinir
2 kjörstjórarnir rita þau upp og telja saman. þann skal nefna
kjörinn fulltrúa, sem hlotið hefir flest atkvæði, Nú hafa 2 eða fleiri
jafnmörg atkvæði, og skal þá hlutkesti ráða.
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10. grein.
Þegar kjósa á fleiri en einn fulltrúa, skal hver þeirra kjörinn ser

í lagi á þann hátt, sem á'bur er fyrir mælt.

11. grein.
Ef "sá, sem kjörinn er fulltrúi, ber upp afsökun nokkra, metur

kjörstjórnin, hvort hún 5e gild, og verði það atkvæði meiri hluta
kjörstjórnarinnar, skal kjósa a~ nýju, og boðar þá kjiirstjóri þegar til
annars kjörfundar a'b 8 daga fresti. Nú telur kjörstjörnln afsökun
hans 6nóga, en hinn kosní vill þó eigi gángast undir kosníngu, skal

kjlirstjórnin bera máli~ undir amtmann, ef hinn krefst þess, og sker
þá amtmaður úr.

Nú þykir einhverjum hlutaðelganda vafi á, a'b kosníngin se
lögmæt, á hann rðtt á, a'b bera slfkt upp fyrir kjörstjórninni, en
hann skal hafa gjiirt það, áour 8 dagar se liðnir, frá því kosn-
ing fór fram, því annars verður slíkri umkvörtun einginn gamuur
gefinn. Skal kjörstjdrnln þegar senda mrilið ,ísamt áliti sínu amt-
manni til úrskurðar, og leggur amtmaður þá úrskurð á, á~ur hálf-
ur mánuður se Iiðinn. En hvort sem slík umkvörtun kemur fram
eða eigi, skal amtmanní ávallt send skýrsla um kosninguna.

12. grein.
Sá, sem kosinn er fulltrúi, sendir bæjarfógeta skriflegt heit, og

skuldbindur hann sig í því samkvæmt borgaraeiði sínum, en hafi
hann eigi svarið borgaraeið, lofar hann með eiði, a'b gegna dyggilega
öllum-þeim skyldum, er staða hans leggur honum ,i herðar, bæði
,'i~ korning og fósturjör'b sína, og einkum ,-i'b felag það, er hefir
kosið hann til a~ taka þátt í stjórn bæjarmálefna sinna.

13. grein.
Vi'b byrjun hvers árs kjósa fulltrúar úr Ilokkí sjálfra sín odd-

vita, og ræður þar atkvæbafjöldl. Á sama hátt kjósa þeir og vara-
oddvita, er geingur í stað oddvita, þegar hann eigi er viöbítínn.
Fulltrúar skulu eiga með ser fastákveðna fundi, eptir því sem þeir
koma ser saman um, hversu tíðir skuli vera ; en auk þess kveður
oddviti til funda endranær, er honum þykir nauðsyn til bera, eða
2 fulltrúar heimta. Oddviti skal, a~ þvf leyti unnt er, auglýsa fll Il-
trúunum fyrir fram, hver málefni skuli rædd á fundum þeirra; en
að öbru leyti lÍ hver fulltrúi reit á að bera upp á fundi hvert það
málefni, er honum þykír nauðsyn til bera. Oddvítí stýrir fundum
og ser um, að allt se rett bókað, er þar fer fram. þegar svo á
stendur, að jöfn eru atkvæði, skulu þeir rá"ða, er oddviti fylgir að,
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t'rír skulu fulltrúar að minnsta kosti vera á fundi, ef nokkurt mál
á ab geta ráNzt til lykta. Jafnan skulu allir þeir fulltrúar, sem
við staddir eru, rita nöfn sín undir fundabókina.

14. grein.
Bæjarfulltrúar skulu eiga þátt i stjórn allra þeirra málefna, sem

snerta eignir og stofnanir, tekjur og gjöld bæjarins, og eigi eru með
neinni annari lagaakvörðun undanskilin; má því bæjarfógeti ekkert
kveða á um bæjarmál, án þeirra samþykkis. Fulltrúar mega gjöra
uppástúngur um bæjarmálefni, eins og líka bæjarrógeti eða æðra yfir-
vald, hvort heldur er um eignir og stofnanir bæjarins, eða tekjur hans
og útgjöld, NI} verður meiri hluti fulltrúa eigi á sama máli og bæjar-
fógeti, skal hann eiga fund víð þá og ræða við þá um m.ílið; verði þá
meiri hluti fulltrúa enn eigi á sama máli og hann, má skjóta málinu
undir úrskurð amtmanns. það er sjálfsagt, að telja það álit allra fulltrúa,
er meir hluti fellst á, þó er minni hlutanum heimilt að skýra bréflega
frá skoðun sinni, og láta fylgja með, ef rmillð geingur til æðra yfirvalds.

15. grein.
Í öllum þeim málum, er snerta þurfamenn, uppeldi og uppfræð-

ingu barna, hefir hlutaðeigandi prestur sæti og atkvæði á fundum
fulltrúanna, að svo miklu leyti því verður við komið.

16. grein.
Fulltrúarnir skulu kjósa 2 menn úr flokki sj;ílfra sín Í bygg-

ingarnefnd þá, er sett var með opnu brðfl 6. dag janúarmánaðar
1857 í stað þeirra, er bæjarmenn skyldi áður kjósa.

17. grein.
Fulltrúar skulu ásamt bæjarfógeta kjósa bæjargjaldkera ; skal

sá, sem settur er gjaldkeri, skyldur að hafa starf sitt ;i hendi um 3
ár, nema hann geti borið fyrir gildar ástæður, er aptri honum frá
því, er bæjarfógeti og fulltrúar meti, eða bæjarfógeta og fulltrúum
þyki ástæða til, að fá öðrum sýslu hans Í hendur; nú verða bæjarfó-
geti og fulltrúar eigi á eitt sáttir um ákvarðanir þær, er snerta kosn-
ingu gjaldkera o. s, Irv., skal málinu skotið til amtmanns úrskurðar.

18. grein.
Reikníngsérlð er frá fardögum til fardaga.

19. grein.
Fulltrúar skulu á'Samt bæjarfógeta fyrir lok hvers marzmánaðar

semja áætlun um lítgjöld þau, er líklegt þykir, að bærinn muni
þurfa að greiða næsta fardagaár, hvort heldur er til forlagseyris
þurfamönnum bæjarins eða til annara bæjarþarfa. Í áætluninni skal
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og skýrt frá fe því, sem til er, til að borga með gjöldin, án þess
skattur 8e lagbur lí bæjarbúa. Þegar allar slíkar tekjur eru taldar,
skal jafna tveimur fimmtu hlutum af gjöldum þeim, sem þá eru
eptir til hinna eiginlegu bæjarþarfa. á hús og lóðir bæjarmanna,
þannig að fimm sjöttlíugnm skal jafna á húsin eptir ferhyrníngs-
mall grundvallaríns, en einum sjöttúng á ruaturtagarða og aðrar út-
mældár lóðir, sömleíðís eptir Ierhyrníngsmali ; en þremur fimmtring-

um þess fjár, sem þarf til hinna eiginlegu bæjargjalda, og því fe,
sem þarf til forlagseyris þurfamönnum, skal jafna niður á alla
bæjarbúa eptir efnum þeirra og ástæðum. Gjöldum þeim, sem
greind eru í opnu bréf 6. dag janúarmánaðar 1857, 5. grein a,
skal framvegis jafna niður eins og gjöldum til annara bæjarþarfa, er
ao framan er getið,

Beri ekkert það að höndum, að líklegt megi þykja, að útgjöldin
eða tekjur þær, sem til eru upp í þau, verði meiri eða minni en
árið næst á undan, skal hvorttveggja] jafnhátt sett. Áætlunin skal
gilda án samþykkis æðra yfirvalds, en senda skal hana amtmanni,
undir eins og hún er Iullgjörb.

20. grein.
Þegar áætlunarskráin er íullgjörð, skal jafna niður gjöldunum á

bæjarbúa samkvæmt 18. grein. Við niðurjöfnun þessa ber þó þess

ab gæta, ao þeim, sem að lögum eru lausir ,'ið að greiða gjaldteg-
unu nokkra, mrí eigi gjöra meira gjald, en þeim ber að greiða í
önnur gjöld að tiltölu við aðra. Allír fulltrúar ásamt gjaldkera bæj-
arins jafna niður bæjargjöldum á bæjarbúa. Niðurjöfnunln skal full-
gjörð, að minnsta kosti fyrir lok maímánaðar; þvínæst skal hún, ásamt
áætlunarskránnl, liggja öllum til sýnis um 3 vikur, að minnsta kosti
3 stundir á degi hverjum; skal það opinberlega birt, hve nær hún se
lögð fram, og um hvert leyti dags hún se öllum til sýnis. Öllum
gjöldum skulu greiðendur hafa lokið á Mikjalsmessu,

21. grein.

Þyki einhverjum bæjarbria eitthvað aðfinnfngarvert við niður-
jöfnunina, lí hann frjalst með að bera sig upp Ulll það vi'O bæjarfó-
geta og færa rök að, en það skal gjört, lÍður sá tími se liðinn, sem
niðurjöfnunln liggur til sýnis, því að annars verður slíkri unikvörtun
einginn gaumur gefinn. Bæjarfógeti leggur þll úrskurð á ásamt full-
trúunum, hvort breyta skuli nlðurjöfnuuinni að nokkru fyrir umkvört-
unina. Se kærandi eigi ánægður með úrskurð bæjarstjömarinnar, er
honum frjálst, að láta bæjarstjórnina bera nuílíð undir úrskurð auitsíns.
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22. grein.
Ef útgjöld þau ber að hendi, sem eigi er r;í~ fyrir gjört í á-

ætluninni, skal fara með þau að öllu eins og fyrir er mælt um aðal-
áætlunarskrána í 18. grein, og jafna síðan Því fe niður á bæjarbúa
á sama hátt, og fyrir er mælt í 19. grein um aðalniðnrjöfnunína.
En se þess konar gjöld eigi meiri en svo, að nemi 50 rd., 11111 nið-
urjöfuuu þeirri fresta, þar til aðalnlðurjöfnunln fyrir næsta dr er gjörð,

23. grein.
Bæjarsjóðurinn skal geymdur af gjaldkera, og skal hann all

minnsta kosti eitt sinn Ii hverjum þremur nuínuðum gefa bæði bæjarfó-
geta og fulliniunum nákvæma sjó'ð:;kýrslu, er sýni nákvæmlega, bæöí
hvab goldizt hafi í bæjarsjó~, og hvað úr honum hafi verill borgað,
og til hvers. Eigi skal bæjargjaldkeri neitt greiða úr bæjarsjóði,
nema eptir ávísun frá bæjarstj6rninni.

24. grein.
Fulltrúar ásamt bæjarfógeta skulu hafa nákvæma ums/on með

fjárhag bæjarins. þeir gæta þess, all skattar og tekjur bæjarins se
heimtaðar á réttan hátt og í tækan tíma, og þær teknar lögtaki, ef
þörf gjörist, 3'·0 og, að Iénu se varið til útgjalda bæjarins. Þyki
reíkníngar gjaldkera eigi nógu skýrir, eða tekjur reynist öheímtar,
eða gjöld ógreidd, er greidd skyldi vera, skulu fulltrúar gjöra þær rríð-
stafanir, er nauðsyn ber til, til að hrinda því í lag, er líflÍtt þykir.

Allar ávísanir skulu fulltrúar undirskrifa á fundi.
Bæjarstj6rnin skal leggja alla stund lÍ, að öll störf þau, sem

unnin eru á kostnað bæjarsloðs, se vel af hendi leyst, og mel>
sem minnstum kostnabí, og hafa vakanda auga Ii slíkum störfum;
skulu fulltrúarnir skiptast á um að gæta þeirra, eptir þVÍ sem þeim
þykir hentast, og sjá um, a~ slík störf se unnin sem haganlegast og
í öllu samkvæmt því, sem upphaflega Tilr heMb á.

25. grein.
þótt bæjarfógeti og fulltníar eigi rett á, eptir því sem a~ fram-

an er fyrir mælt, að gjöra ályktanir í almennum málefnum bæjarins,
mega þeir þ6 eigi afr;í~a neitt eða fullgjöra, það er af ser leiðir
byrði eða þýng~li fyrir bæjarbúa til Iangframa, nema þeir leiti og
fái til þess samþykkí hlutaðeiganda amtmanns. Bæjarstjórnin má þVÍ

eigi nema með samþykki æöra yfirvald" taka fe að hínl, leingja tíma
þann, sem borga skal á Iánsfé, eða bæta víð nýjum launum eða ept-
irlaunum eða hækka þau, ef meiru nemur, en 20 rd., eigi kaupa
land eða hús undir bæinn ne selja fasteignir, er bærinn kann a~
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eignast, eigi akveða nein byggfngarstörf, er hara í för me~ ser álögur
á bæjarbúa um meir en eitt ár, eða víð sættir skuldbinda bæinn til
neins til lungfr.una, eða slaka til í rétti hans.

26. grein.
Þegar \'i~ lok hvers reíkuíngsérs skal gjaldkeri semja reiknfng yfir

allar tekjur og útgjöld bæjarins hið umliðna arið, og senda bæjarfó-
geta innan 101m júnfmanaðar ; skal reilmíngur sá liggja öllum bæjar-
búum til sýn id um 3 víkur, þrjár stundir dag hvern, og það birt eins
og fyrir er mælt um niðurjöfnunina. því næst se reikníngurinn feing-
inn til íhugunar skoðunarmanni; en hann se kosinn ar bæjarmönnum
þeim, sem samkvæmt 3. gr. hafa kosníngarrétt, Á sama hátt og full-
trúarnir, og skal hann hafa það starf á hendi um 5 ár, eins og þeir.
Skeðunarmaður skal hafa lokið rannsókn sinni á reilmíngnum innan
mánaðar frá því hann Iékk hann; síðan skal hann senda hann aptur
með athugasemdum sínum. Þegar gjaldkerí hefir Ielngíð athuga-

semdir skoðunarmanns og svarað þeim, en það skal hann hafa gjört
innan hálfs mánaðar, eða tekið þær tilhlýðilega til greina, skal reíkn-
íngurinn, ásamt athugasemdum skoðunarmanns og svari gjaldkera
upp á þær, sendur nmtmanni til úrskurðar, og skal hann skera úr,
ef ábyrgð nokkur þykir á liggja bæjargjaldkera, er hann þykist hafa
fcingið nægar skýrslur um málið eða honum þykir eitthvað aðflnn-
ingar vert. Ágrip af reikníngi gjaldkera skal prenta, svo fljótt sem
verður, þar sem til se greind ser í lagi öll atriði í tekjum og gjöld-
um bæjarins.

Ástæour
fyrir frumvarpi þessu.

Við 1. grein.
Lóo Akureyrarbæjar er svo lítil, að því nær ekkert rúm er þar

orðið handa nýjum húsum, og auk þess aukast iítgrynnrngar árlega,
og það svo mjög, að "el getur svo farlð, að flytja þurfi verzl-
unarhúsin út á Oddeyri, og því hefir nefnd þeirri á Akureyri, sem
hefir samið frurnvarplð, þótt brýna nauðsyn til bera, að láta Odd eyri
vera innan ummerkja bæjarins, með því líka, að eigandi Oddeyrar,
siÍ sem nú er, óskar þess, og verður þínglð, eptir því sem upplýst
er, að álíta þetta "el til fallíb. þao getur verið, ao nauðsyn væri
fyrir bæinn, að geta eignazt nokkurt land fyrir utan kaupstaðarlóðína,
einkuni til métaks handa bæjarbúum, og beitarlands handa stórgrip-
um bæjarbúa og hestum ferðafólks, el' að kaupstaðnum sækir, en
allt fyrir það þykir eigi næg ástæða til, nú sem stendur, ab gjöra
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skíptínguna svo, a~ þetta land yrði innan ummerkja bæjarins, á'ður
en bærinn gæti seð nein ráð til, að kaupa það, Auk ými~sa breyt-
inga, sem leiðir af ólíkum astæbum Akureyrar nú, og Reyjavíkur,
er hún var greind frá Seltjarnarnes hrepp, leiðir það af fyrirkomulagi
því, sem stringið er upp á, að Akureyri hlýtur að hafa bæjarfógeta
ser; en með því bærinn er enn svo lítiII, virbist óþarft, að skipa
þar serstakan bæjarfógeta, heldur værl réttast, að sýslumaðurlnn í
Eyjafjarðarsýslu væri fyrst um sinn bæjarftlgetí þar, með því a'b störfin,
sem Læjarfógetinn Ieíngl, ekki gæti álitlzt að verða svo mikil, að
sersiakan embættismann þyrfti til þeirra, eins og líka tekjur þær,
sem fógeti gæti haft af bænum einum, mundi verða næsta ónógar
honum til uppeldis, en ekki við að briast, að stjórnin lllundi vilja
greiða honum sæmileg laun IÍr rfkíssjébnum.

Í frumvarpi Akureyrarbúa er gjiirt rá'b fyrir, að ekki yrði ser-
stök Iatækranefnd Í bænum, heldur að brejarstjómln hefði einnig til
meðferðar öll fátækra malefnl, og m.í færa til fyrir því þá ástæðu,

að bærinn er svo lítill, all æskilegt væri, að hafa sem fæstar nefndir
og svelturstjérnína sem ébrotnasta, og hefir þíngi'b ekki fundið á-
stæðu til að gjöra breytingu á þessu. þess skal og getið, að sókn-
arpresturinn hefir ekki bristað á Akureyri, eða svo nærri bænum,
að hann gæti átt stöðugan þátt Í fátækrastjörninnl, þótt serstök nefnd
hefði verið sett til að hafa hana ,í hendi, og er þetta einnig á-
stæða fyrir því, að hafa ekki slíka sérstaka nefnd; sbr. að öðru leyti
frumvarpsins 15. gr,

Þegar gjöra skal grein fyrir uudírstöðunnl fyrir sklptírrgunnl á
hreppssjóðnum og hreppsþýngslum öllum millum Akureyrar og
Hrafnagllshrepps, þá þótti réttast, að fara eptir hlutfalli því, er verið
hefir að meðaltölu hin sföustu 12 árin á millum fjárframlags Akur-
eyrarbúa og annara hreppsmanna, og hefir þa'ð verið, sem 4 ri móti
5, og hafa hreppsmenn einnig fallizt á, að skiptíngin væri gjörð
eptir þessu hlutfalli.

Með því eigi er ætlast til, að nein serstök fátækranefnd verði
sett á Akureyri, urðu fulltrúar bæjarins að taka. þátt í sklptingunnl
og þá urðu sjalfsagt búendur í Hrafnagílshreppl að hafa rett til að
senda jafnmarga menn til þeirra skipta, en kærni agreíníngur upp á
miIIum hreppsbúa og bæjarfulltrúa, þótti réttast, a'ð sýslumaðurinn
tæki þátt í skiptunum.

Við 2. grein.
Enda þótt að Akureyri eigi se enn orðin eins fjölmenn, og
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Reykjavíkurbær var 1846, þóttu þó fulltrúar eigi mega færri vera,
en 5, en aptur á móti þótti eingin ástælJa til, að tómthúsmenn hefbí
neinn serstakan fulltrúa, .með þVÍ þcir ern á Akureyri næsta fáir.

Við 3. grcin.
Ákvarðanir þær, sem settar ern í reglugjörð 27. d. nóv. 1846,

um stjórn bæjarmálefna Í Reykjavík fyrir kosníngarréttlnum á bæjar-
fulltrúum, þóttu bæði ófrjálslegar, og gæti eigi heldur við átt á Ak-
ureyri; þVÍ að eptir þeim mundi margir hinna beztu manna bæjar-
ins verða lítilokaðir fni kosníngarrðttinurn, og þii líb fni kjörgeing-
inni samkvæmt 4. gr., en í svo litlum bæ væri næsta :ír~andi, að
gefa sem flestum abgaungu, svo að bæjarbúar ætti ávallt kost á, að
velja þ.í til bæjarfulltrúa, er hæfástir væri til þess þar í bænum, og
bæjarbúar bæri mest traust til, og fann þá þíngið ekkert það skil-
yrði fyrir kosníngarrettlnum og kjörgeinginni, eptir ástæðum Akur-
eyrar, er betur ætti við, en það, sem sett er í þessari grein; enda
mundi þetta gjald vera Iullh.itt, að minnsta kosti fyrst um sinn,
með því bæjargjöldin mundi verða næsta l.ig.

Við 4. grein.
þessi grein er að því leyti samkvæm 2. gr. Í tilsk. 6. d.

janúarm. 1857, að sömu eru sldldagarnir fyrir kjiirgeinginni og
kosníngaréttinum, og þótti það og samkvæmt hugsunarhætti Í:llend-
inga nú, og öllum landshögum, enda ógjörlegt að binda kjörgeingina
til fulltrúa á Akureyri neinum stríðari böndum.

Við 5. grein.
þessi grein er að mestu samhljóða 5. gr. í tilsk, 27. d. nó-

vcmberrn. 1846, nema hvað þar er dreginn saman við fyrri hluti
14. gr. nefndrar tilskipunar, um það, hvenær slÍ, sem kosinn er
full t rúí, skuli víkja úr fulltrúasæti, og nokkru lj6sar kveðið á
um það.

Sökum þess, að ekki er um mjög marga menn að velja í bæj-
arstjórnina í svo litlum bæ, sem Akureyri, þótti það ísjárvert, að
banna bræðrum 2 eða nám:ígnm setu í bæjarstjórninni undir eins,
enda mundi lítil hætta búin af þvi, og þVÍ er eimíngis föður og
syni bannað að eiga þar setu í senn, og þ:i líka föður og syni bæj-
arfógetans, er gæti haft eigi alllítil áhrif á bæjarstjórnina.

vm 6. grein.
þessi grein er samhljóða 7. gr. í tilsk. 27. dag nóvemberm.

1846; en með því eigi er ætlazt til, að bæjarfulltrúar á Akureyri
se fleiri en 5, þá er og sýslutíminn að eins 5 ár. þá þótti og
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rðttast, a~ setja í þessa grein ákvör~unina í 8. gr. í Reykjavíkur-
reglugjörðinnl, um það, eptir hvaða rö'ð fulltniar skyldi sleppa full-
trúastörfum. Svo er og tekin upp í þessa grein ákvörðunin í síðari
hluta 14. greinar í Reykjavíkurreglugjörðlnni, um mísreltlskosníng-
ar; þVÍ að þar þótti sú ákvörðun eiga bezt við,

væ 7. grein.
þessi grein er samhljóða upphafi 9. greinar í Reykjavíkurreglu-

gjörðínnl, en ákveðlð að eins, að kjósa skuli Í fyrsta sinn, undir
eins og tilskipun þessi er birt á Akureyri, þar sem í tilsk. 27. nóv.
1846, 8. gr. nr svo Iyrírskípað, ao þær kosningar skuli bíða
næsta nýárs.

Vio 8. grein.
þessi grein er a~ öllu samhljéða, að efninu til, 9. gr. í tilsk.

27. nóv. 1846, nema hvað sleppt er akvörðunlnní um kosníngu
témthrismannafulltrria, með því eigi er ætlnzt til, að þeir hafi neinn
sðrstaklegan fulltrúa. Með því Akureyri ekkert þínghús hefir enn,
þótti rettast að láta það óáheOio, hvar kjörskraln skyldi liggja
mönnum til sýnis, heldur fela það bæjarfógeta á hendur, hvort hann
vildi Lita hana liggja á skrifstofu sinni, eða fá til þess einhvern
annan hentugan stað.

Vio 9. grein.
Þessi grein er a'ð öllu sarnhljöða 10. gr. í tilsk, 27. növ. 1846,

nema hvað sleppt er úr ákvörouninni UIIl, hvar kosnfngarstaðurlnn
skuli vera, þar sem ekkert þínghús er á Akureyri, og verður bæj-
arfógeti að útvega til þess stað, eptir því, sem hann kemur ser við.

Vio 10. grein.
þessi grein er óbreytt 11. gr. í Reyjavíkurreglugjörðinnl.

Vio 11. grein.
Efni og ákvarbanír þessarar greinar ern að mestu hinar sömu,

sem i 12. gr. tllsk, 27. nóv. 1846; en það þótti rðttast, ef sá, sem
.kosinn er, afsakar sig á sjálfum kjörfundinum, og afsökunln er tekin
gild af kjörstjórninni, að þá skuli halda nýjan kjörfund aptur; því
að það virðlst geta leitt óreglu af því, ef einhver bæri fram af-
sökun sína þegar á kjörfundinum, að þá væri þegar gelngíð til nýrra
kosnínga; með Því móti gæti svo farlð, að sá yrðl kosinn með fáum
atkvæðum, er almenníngur bæjarbúa eigi vildi fela fulltrúastörf á
hendur. þa'ð þótti og nóg, að tilkynna amtmanni kosnínguna, án
þess hans samþykkis þyrfti við, til þess a~ kosníngin væri gild.
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Vib 12. grein.
þessi grein er ab öllu leyti samhljóða 13. gr. tilsk. 27. nóv.

1846.
vn 13. grein.

þessi grein er tekin eptir 15. gr. í tllsk. 27. nó". 1846, en ab
eins vlklð lítlð "ib, ab orðunum til, eptir þd, sem betur þótti fara.
þao þótti þó réttast, að bæta nokkrum nakvæmarl ákvörðunum við,
SYO að oddviti gæti sem minnstu gjörræN við komið, og er því bætt
víð þeirri ákvörðun, að fulltrúar skuli akveöa, þegar "iC, byrjun árs-

ins, hversu tíölr fundir skuli vera, þVÍ að annars er það ac' öllu
leyti undir oddvita komið, hvenær fundir eru haldnir; en vel getur
SyO Farið, að hann vanræki skyldu sína í því efni. þao þóttl og
nauðsynlegt, að tveir fulltníar mættu heimta, að oddviti kallabí til
fundar, er þeim þætti eitthvert það mál liggja fyrir, er fljótt þyrfti
úr að r.íða, Til þess að fulltrúunum gæflst sem bezt færi á, HO
íhuga m.illn, er og þeirri ákvörðun bætt vlð, ao oddviti skuli skýra
fulltrúunum á undan hverjum fundi Ir.í því, hver mal ræða eigi á
næsta fundi, að svo miklu leyti, því yröl vlð komið.

væ 14. grein.
þessi grein er búin til úr 16. og 17. gr. tilsk, 27. d. nóvern-

berm, 1846, og ao efninu til samhljóða þeim; en réttast þótti, að
efni þessara tveggja greina væri sett í eina, eða að ákvarðanlmar
um það, hver skyldi úrslit nuila, væri í einni grein. En í enda
greinarinnar er bætt "ið akvörðun um þ,lC" að minni hluta fulltrúa
skyldi heimilt, að skýra fni sinni skoðun, ef málinu væri skotíð
undir úrskurð æðra yfirvald".

Vio 15. grein.
Úr því bæjarstjórnin á að hafa á hendi stjórn fátækramálefna,

eins og annara bæjarmálefna, þótti nauðsyn á, að gefa prestinum
rett til setu og atkvæðis á fundum fulltrúanna, er slík mál værl
rædd. En hitt er auðvitað, ac' hann getur sleppt atkvæðlsréttl sín-
um í þess konar málum, þegar hann vill, eins og fulltrúarnir verða
að hafa fullan rett til, ac' skera úr slíkum malum, án hans atkvæðis,
ef nau~syn ber til.

Vic, 16. grein.
þessi grein er löguð eptir 18. gr. tllsk, 27. d. nóv. 1846, því

ac' ef serstök bæjarstjórn kemst á á Akureyri, virðíst það réttast,
að fulltrúarnir kjósi menn í byggíngarnefndina fyrir hönd bæjar-
manna, eins og er í Reykjavík.

1084



Vi~ 17. grein.
þessi grein er að öllu samhljóða 23. gr. í tilsk. 27. d. nóv.

1846, en þótti réttar sett her, en síðar.
væ 18. grein.

þar sem í Reykjavíkurreglugjörðinnl svo er kveðið á, að reíkn-
fngsárlð se frá nýári til ný.írs, þ,i hefir þa~ sýnt sig, a~ sú ákvörð-
un er óhagkvæm, því að vetrartíminn er meginhluta greiðandanna
óhagln'æmastur til allra ritgjalda, en sumartíminn og hausttíminn
hinn hagkvæmasti, því all ,í þeim tíma versla menn varníngl sínum

og hafa Því þ,l helzt peníngarnð ; en af þYÍ, að landsbúum veitir
flestum örðugt, all greiða nokkur gjöld fyrri hluta ársins, mundi
leiða eim; á Akureyri, eins og her hefir átt ser stall í Reykjavík,
all ekkert re yr~i fyrir hendi tíl nauðsynja-útgjalda bæjarins fyrri

hluta ársins, ne heldur til neinna þeirra verka, er gjöra skyldi á
vorum, og yrði þá bærinn að taka fe a~ láni, sem opt og einatt
gæti örbugt veitt. Ank þess eru útgjöldin til fritækra her á landi
alstabar reiknuð fd fardögum til fardaga, og virðíst því rettast, að
reikníngsdrið yrti hlð sama í bæjunum, sem hreppsnríð og fardaga-

:íri~ í sveltunum.

Vi~ 19. grein.
Í þessari grein er svo fyrir mælt, a~ áætlunin skuli gjör'b full-

Ilm 2 mannðnm fyrir byrjun næsta reiknfngsskapar.írs, og er það
sökum þess, a~þa~ er næsta óeNilegt, all nlðurjöfnnn bæjargjald-
anna skuli fyrst gjiirll, eptir all relkníngsskapararlð er byrjað, og ó-
ákvetið, hvenær lnin skuli gjiiro; því a~ af því lelðlr, ac eiugin gjöld
verða greidd í bæjarsjöð, fyr en, ef til vill, hehníngur er liðinn reikn-
fngsskapnr.trsins, en elíkt yrðí til mikils baga öllum framkvæmdum
hæjarsrjdrnlnnar. Réttast virðist, nð niðurjöfnunln se fullgjörð, a'b
minnsta kosti, rett áotu en hill nýja relkníngsskapar.ir byrjar, en þ.i
verður áætlunin og að vera g.iiir~ svo miklu fyr, svo að nægur tími
se til fyrir hlutaðelgendur að íhuga hana.

Í þessari grein er svo fyrir mælt, a~ % af hinum eiginlegu
bæjargjöldum skuli jafnað á hússtæbín og útmældar lóðir, og verður

sökum þess gjaldið nokkru hærra, en er her í Reykjavík, þar sem það
er að eins þríðjringnr.

Þa~ þótti svo sem sjálfsagt, að fulltrúarnir skyldi jafna niður
gjöldum þeim, sem greind eru í opnu bréfl 6. d. [anúarm, 1857, 5.
gr, A, ásamt öðrum gjöldum bæjarins, og því yrði ákvör'bunin í á-
minnztu opnu bréf ao missa lagagildi sitt.
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þar sem í enda greinar þessarar er svo kveðið á, að áætlunin
skulí gild, án samþykkis æbra yfirvalds, þá er sú ákvörðun sam-
kværn tilsk. 4. marz 1857, 16. gr. "Om Bestyrelsen af Kjöbenhavns
eommunale Anliggender"; enda virðíst það bæði óþarft og ófrj:í1i1-
legt, a'ð bæjarbúar þurfi samþykki yfírvaldsíns, til <1'0 leggja fram
það fe, sem þeir "ilja sj.ilflr leggja til, og sem eigi hefir neinn byrð-
arauka í för með ser fyrir aðra, en þ,í, sem eru það ári'ð brisettir
í bænum. En hitt er auðvitað, að amtmanni er frjálst, að benda
bæjarstjúrninni á, þyki honum eitthvert fyrir tæld miður haganlega
eða forsjállega stofnað,

vm 20. grein.
Á8tæ'Ournar fyrir því, <1'0 niðurjöfnunln skuli gjlir'O, að minnsta

kosti fyrir lok mntmanabar, eru þegar telmar fram. En af nkvörð-
uninni, að relkníngsskaparartð skuli vera fní fardögum til fardaga,
leitir það beint, að mönnnrn verður a'ð gefast gjaldfrestur fram eptir
sumrinu, og þótti þá hæfilegur frestur til Mlkjalsmessu, einkum eptir
þ"í, sem þeir af nefndarmönnum, sem kunnugir eru á Akureyri,
hafa frá skýrt.

vrs 21. grein.
þessi grein er samhljóða 21. gr. í tllsk. 27. névbr. 1846.

vu 22. grein.
þessi grein er samkvæm síðarí hluta 19. gr. í Reykjavíkur-

reglugjörOinni, með þeim breytíngum, sem beinlínis leiðír af akvörð-
unínuí í 19. gr., þeirri, n'ð eigi þurfi samþyklds æðra yfirvalds, til
þess að áætlunin se gild.

vrs 23. grein.
i þessari grein eru greindar skyldur bæjargjaldkera, og þótti

miður rett a'O taka þar aðrar iikvarðanlr, sem taldar eru í 22. gr.
reglugjört'lar 27. dag nóvemberm. 1846. Sumar ákvarðanír þeirrar
greinar þóttu og óþarfar með öllu, t. a. 111., að bæjarsjóðurinn skyldl
geymdur í þrílæstri kistu, því no bæjarstjórnin mundi velja þann einn til
bæjargjaldkera. er alkunnur væri að raðvendni og reglusemi, auk þess
mundi hann sjaldan hafa svo míkíð fe lindir höndum í einu af bæj-
ars jóN, a'b nein hætta væri búin , því ao þa'b fe, sem greitt yr'ði í
sjöblnn, yrH hann að borga því nær jafnóðum út aptur, og þótti
því nóg, að hann gæfi nákvæma sjó'bskýrslu einu sinni á hverjum 3
mánuðum. Eins þótti óþarft að taka nokkuð fram um kvittunar-
bækur. Af ákvörðun þeirri í 24. grein, að fulltrúar skyldi undir-
skrifa allar ávísanir á fundi, leíðír það, að eigi verbur ákveOio,

1086



hversu margir fulltrúar skyldi undirskrifa, því a~ fundur er lögmæt-
ur, ef 3 fulltrúar eru á fundi, og m,! þá hugsa ser, ll~ einn þeirra
vilji eigi undirskrifa einhverja ávfsun, en hún verður að vera gild,

ef meiri hluti þeirra, sem á fundinum ern, undirskrifa, eins og hver
önnur ályktun fulltrúanna.

væ 24. grein.
Í þessa grein eru teknar akvarbanlrnar úr 22. gr. til sk. 27. d.

nóv. 1846, um umsjón þá með Ij.irhag bæjarins, og verkum þeim, sem
unnin eru á kostnað hans, sem "i~ þótti eiga. En það þótti rðtt-
ara, að fulltrúar undlrskriíuðu allar ávfsanir einúngis á fundi, en
að fela einum eða fleirum úr sínum flokki að undirskrifa þær.

Við 25. grein.
þessi grein er að því leyti samhljóða 24. gr. í tílsk, 27. d,

névemberm. 1846, a~ bæjarstjórnin eigi má upp á sitt eindæmi gjöra
neinar þær ályktanir fyrir hönd bæjarmanna, sem af ser leiða byrð-
arauka fyrir bæjarmenn um Icingri tíma, og þarf hrin til alls slíks

samþykki æðra yfirvalds, og er þá auðvitað, að vilji amtmaður eigi
fallast á þess konar uppdstringur bæjarstjúrnnrinnar, l.Í hún frjálst
með að skjóta málinu ti! úrskurðar stjórnarinnar.

Við 26. grein.

þessi grein er tekin eptir 25. gr. í tílsk, 27. nóv. 1846, með
þeim breytingum, sem leíðir af því, a~ reiknmgskapararíb hefst í
fardögum. Svo þótti og réttast, að kveða nákvæmar á um það,

hversu leingi skoðunarmaður reikníngs bæjargjaldkera mætti halda
honum, og virðist mánuður nægur tími til þeirrar skoðunar, og half-
ur mánuður fyrir gjaldkera, til að svara athugasemdum skoounar-
mannsins. Síðari hluti 25. gr. í tilsk, 27. ndv, 1846, er sleppt,
með þVÍ á Akureyri eingin sérstakleg stjórn er um sum bæjarmal-
efni, er nokkurt fe hafi undir höndum, og síðasti líður greinarinnar
virðlet óþarfur í lögum.

Að síðustu skal þess getið, að þar sem í þessu frumvarpi er á
ýmsum stöðum gjört ráð fyrir, að bæjarmálefnt verðí borin undir
amtmann eða stjdrnarráð, þá álítur þíngíð sj á Iftiagt, að á þessu verði
breytíng gjörð, þegar æðrl sveitarstjórnarlög kornast á her á landi,
þannig að úrskurður þeirra mála verði undir þau lögð.

Þegar upplestri þessum var lokið, var enn eitt mál órætt á dag-
skránni, og afréð forseti a~ fresta umræðum til kvöldfundar. er hann
ák,'a\') að skyldi byrja kl. 7.

Fundi slitíb,
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6. ágúst - tuttugasti og áttundi fundur.
AJlir á fundi. þingbók fd síðasta fundi upp lesin og samþykkt.
Forseti: Á~ur en geinglð er tíl dagskráarlnnar, vil eg geta

þess, a~ í læknarsldpunarmálsnefndinni ern kosnir, hinn 6. kon-
ríngkjöml þíngmaður til formanns, og þfngmaburlnn fr;í Ísaíjarðar-
sýslu til skrifara. Samkvæmt dagskránni kemur þá til undlrbiiníngs-
urnræðn : málið um breytíngu á hjúskaparlögunum. Framsögumað-
ur er hinn háttvirti varaforseti.

Var þá nefndaralítið afhent framsögumanni, er las það upp
BYO hljébandl :

"Alþíngi hefir kosið oss Í nefnd, til a'b segja :íJit vort um tvær
bænnrskrar, aðra frá Suður-þfngeyjursýslu, hina fr;} ÞínghötOafundi í
Norbnr-Múlasýslu, þess efnis, að takmarkaðar verði giptíngar öreiga
og alíkra óreglumanna, er aubsjaanlega verða sveitunum til þýngsla
og vandræða, og þat þegar á hinum fyrstu hjúksknpanírum þeirra,
og biðja þær þíngi'b um, að gjöra þær uppástúngur í þessu efni,

sem þækti bezt fallnar til að ráta bót á áminnztri óreglu með
lagaboð].

Ver höfum a'b boðí þíngslns tekið m.il þetta tíl íhugunar, og
skulum nú leyfa oss at skýra frá áliti voru Ilm það þannig.

Ver hljótum að j;ita, ao þessar bænarskrrir hafa mikið til síns
máls, eins og vðr líka vitum til þess, a'b það er almenn Ilmkvörtun

yfir því her á landi, að þær skorður, sem löggjöfin, einkum tilskip.
30. apríl 1824, setur vlð öreígjagíptíngum, og sem ser í lagi ern
innifaldar í því, ao banna þeim ab glptast, sem eiga óendurgoldinn
sveitarstyrk, StJ með öllu ónógar, með þVÍ reynslan sýni, a'b sveit-
arþýngslln nálega hvarvetna komi til af því, að óníonir únglíngar og
óreglumenn glptast, undir eins og þeir ná lögaldri, hlaði síðan niður
börnum, er þeir geti ekki staðlð straum af, og fari með hyski sínu
á sveitina að frim árum liðnum. Sömuletbis er almennt kvartað
yfir þVÍ, að þessar giptíngar se hin helzta orsök í þeim hjúaskorti.
sem alstaöar gjörir vart við sig, með þYÍ flestir "ilja eiga með sig
sjálfir, undir eins og þeir komast í hjónaband, og reyna til a~ kotra
ser einhverstaðar niður, annaðhvort á fáeinum jarbarhundruðum eða
í tömthrisum hjá kaupstöðum, eða í veiðístöðum, hvar víð sveitirnar

missi vínnukrapta, jarðirnar verði ekki rækta 'bar til hlítar, þar eð
bændur geti ekki abdugað þeim, sökum hjúaleysis, eða a'ó þær verði
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svo stykkjaðar sundur í mörg smábýli, að einginn geti á þeim lifað
!Ser eða sveitarfélaginu til nppbyggíngar; og se þetta fyrirkomulag land-
búnabínum til hins mesta hnekkls, eins og það líka stofni sjéphíssun-

um í hin mestu vandræði, þegar öreiga fjölskyldumenn flykkjlst þlinga~.
Þö ver verðum að viðurkenna, að þessar umkvartanir se á göð-

um rökum byggðar, finnum ver þó að hinu leytinu, að það er mlklð
vandhæfí á, ab stínga upp lÍ nokkrum þeim takmörkunum í þessu
efni, sem kynni um of að þraungva náttúrlegu frelsi manna, og því
getum ver ekki lagt það til, að öreigagiptíngar verði beinlínis tak-
markaðar með nýju lagaboði fram yfir það, sem gjört er í tilsk.
30. apr. 1824, þar eð það virbist öeblílegt, að gjöra akveðlnn fjlÍr-
stofn að skllyrðí fyrir giptíngarleyfi; með því líka reynslan hefir
sýnt, að fátækir menn hafa auðgaat og opt orðið sveltarfðlagi sínu
til uppbyggíngar, þegar það hafa verið ráðsettir reglumenn. l)ar á
m6t skulum ver vekja athygli þíngsins á giptíngum alþekktra 6rá'bs-
og óreglnmanna og ónytjring», og ætlum, að það se hinn eini rétt! vegur
til að ráða bót á fyrtöldum vandkvæðum, að leitast vlð, a\') reisa nokkrar,
þó ei se nema öbelnlínls skórbur við ötakmörkuðum giptíngum slíkra

manna. þa'b sem oss þá fyrst og fremst vírðlst nauðsynlegt, er, að gefa
hlutaðelgandi sveitarstj6rn nokkurn - atkvæbisrétt í þessu máli, en þ6

ekki svo mikinn, a~ lnin geti beinlínis lagt forboð á slíkar giptíngar eða
beitt nokkru gjörræði gegn þeim, heldur að blín eimingls f<Íi nokkra
tryggíngu fyrir þVÍ, að sveitarfélaginu se ekki búin bersýnileg þýngsli
af þvílíkum giptíngum, að minnsta kosti í bráð, og sýnist oss þessi
tryggíng hæfilegast til tekin með þVÍ, að svaramönnum se gjört að
skyldu ab ábyrgjast, að ekki skulí standa sveitarvandræði af þeim
í hin næstu 3 ár, og að það jafnframt se akveðíb, að svaramenn eigi
að vera fullveðja menn, svo a'b abyrgðin verði ekki þý'ðíngarlaus.
En sökum þessarar akvörðunar, og ar því svo getur a'ð borið, að
annarhvor þessara svaramanna eða þeir b1ÍNr deyi eða flytji í fjar-
læga sveit á hinum tiltekna þriggja ára tíma, þykir oss enn fremur vlð
eiga, að þeir se ekki færri en 4, nær sveitarstjörnin óskar þess;
með Því það líka verður örðugra fyrir hlutaðelgundi öreglumenn og
ónytjúnga, og þannig meir tryggjandi, að hafa þá fleiri en færri.

Þa~ er ekki án orsaka kvartað yfir því, að það víða se tilefni
til sveítarþýngsla, a'ð órá~nir únglíngar tvítugir, og stúlkur að eins
16 vetra, eru, sökum þeirra nú gildandi giptíngarlaga, víðstöðulaust
gefin í hjónaband. Þegar þess er gætt, að fólk her á landi yfir höfuð
að tala er mjög seinþroska, eins og víðast í hinum kaldari löndum,
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og að margir þeirra, sem þannig ,í línga aldri hlaupa i hjónaband,
naumast hafa lært IiI hlítar alla -hændavinnu, og eru hvorki Í andlegu
ne lfkamlegu tilliti svo þroskaðir, a~ þeir geti seo ráo fyrir ser eða
staoio straum af þeirri ómeg'ð, sem á þá hleðst, þá virðíst öll

nauðsyn til bera, ab takmarka nokkuð giptíngaraldurinn. Her við
bæti-st það nú líka , ao eins og þa~ ,-ir'Ci"t nokkuð óe'ðliIegt, að leyfa
mönnum að giptast, þar sem eins er ástatt og 11(31',á'bllr en þeir f,í

fullkomin Ijárforrtið, þannig er það og sannreynt, að börn þeirra, sem
giptast hálf'þroskabir og lÍ únga aldri, cptast nær verða veikbyggb,
og er það ekki ólíklegt, a~ þetta se með fram ein af orsökunum til
hin" mikla barnadauða hjá oss. þar að auki er enn þií einn an-
marki á giptíngu fólks ,i ringa aldri hj,i oss, en það er holdsoeikin,
sem sjaldan kemur Í ljós, fyr en eptir tvítugsaldur, og verour með
því ómögulegt, a'b lagaboð það, er bannar holdsveikum að giptast,
geti haft nokkra þýöíngu, þegar annaðhvort hjrinaefnið er á únga

aldri og hefir ei náð fullum þroska. Af þessum astæðum virðist oss
það hæfilegt, a'b giptíngaraldur karlmanna væri yfir höfuð a~ tala
bundinn "ið 25 ár, en henna víð tvítugsaldur. En "egna þess,
a'b opt getur svo lÍ staðið, að þab verði fsj.irvert, að binda þannig
aldurinn vib þær sk 0 rll11f, sem ekki megi yfir stíga, .ilítum "er nauð-
synlegt, að Í þessu efni gefist undanþágur. og a'b hjónaefni geti feing-

i~ aldursleyfi hj.i hlutaðeigandi sýslumanni, en ætlum það réttast, að
slíkt leyfi Hist ekki ókeypis, því annars yrbi takmörkun lÍ aldrinum
þýbíngarlaus og þeim eiginlega tilg.íngt yrði ekki nab, Borgun fyrir

þess háttar leyfi þykir oss hæfilega á kvebib lOrd., sem ætti að falla
í fátækra-sjóð þeirrar sveitar, hvar hjónaefnið ætti lögheimili. Hvað
aldrinum viðvíkur, skulum "er loksins bæta við þeirri athuga-
semd, að það er mikill munur :i þeirri lífsreynslu. sem úngl-
ingar fyrir innan og nm hítugt hafa {útIiindum og her, sem í
sambandi við hinn seinn þroska gjörir ásigkornulaglð i þessu efni
her á landi frabrugðið og sérstaklegt. Í tilliti til þessa máls yfir
höfuð og samkvæmt því, sem ,íllur er sagt, leyfum "er oss að end-
Ingu a~ láta þ:i meiníngu vora í ljósi, a'b þnð vlrclst nauðsynlegt
fyrir löggjöfina, að hafa tillit til hinna Líu og enn þá ófullkomnu
atvinnuvega, er finnast her á landi; því eins og fólksf'[blgunlnni er
lítil bót í þYÍ, ab þa~ Iæðíst fjöldi barna, sem deyja þegar aptur,
e'C'a verða heilsulaus af skorti á fæðu og annari nauðsynlegri a~-
hjúkrun, eins er og landinu sjálfu og framförum þess mesta hætta
búin af hinum mikla kotringsskap, er nú tíðkast og fer í vöxt her
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á landi og sem veldur því, ab mörg höfu~ból landsins eru úr ser
geingin, eba því nær komin í auðn,

Af framantöldum ástæðum "iljum "er rá~a þínginu til a~ rita kon-
úngi bænarskrá, og biöja hann að gefa lít nýtt lagahoð, þess efnis:

1. Að óráðs- og óreglumenn og ónytjúnga megi ekki gefa í
hjónaband her á landi, ef hlutaðeigandi sveitarstjórn er
því mótfallin, nema svaramenn þeirra vilji ábyrgjast, ali
ekki standi af þeim sveitarvandræði í hin næstu þrjú ár;
og skuli svaramennírnir vera fullveðja menn og að öðru
leyti þeim kostum búnir, sem task. 30. apríl 1824 til
teku«.

2. að nær hlutaðeigandi sveitarstjórn óskar þess, skuli hjóna-
efni skyldug til að útvega ser 4 svaramenn.

8. að her eptir megi, yfir höfuð að tala, einginn karlmaður
giptast, fyr en hann hefir fimm um tvítugt, og einginn
leeennmaður fy,'ir innan tvítugt, nema til þess se feingið
leyfi hjá hlutaðeigandi sýslumanni, og skuli slíkt leyfi kosta
10 rd., er falli í fátækrasjóð þeirrar sveitar, hvar hjóna-
efnið á lögheimili.

Heykja vík 3. :ígust 1859.
Jón Hjaltalín, II. G. Thordersen. Petur Petursson,

formaður.

6lafur Jónsson.
framsögumaður.

Guðmundu» Brandsson",

Framsögumaður (Petur Petursson): Eg ætla nú ekki að
leingja þíngræðurnar í þetta sinn, því að þær munu verða nógu
lángar samt; þær hafa verib lángar í þeim málum, sem menn síður
skyldi hafa ætlað, Eg hefi það traust til þíngsins, a~ þab hafi
nærgætni á því, hvílíkt vandaverk þetta mál var, og sjái hvílíkt
vandhæf hafi verið á því, a~ hitta hinn retta meðalveg. Eg vona,
a~ þíngib styðji nefndina, og leibrétti hana, þar sem það ser, að
hún hefir farið of lángt eða of skammt, en gjiiri ser ekki far um að
fella nefndarálitill með öllu; og eg vona líka, að það gefi ekki tilefni
til þess. Þínginu þótti þetta mál svo mikilvægt, að það tók það í
nefnd, og nefndin hefir reynt til a~ rriða bót á óreglu þeirri, sem
kvartað er yfir, og sem svo víða við geingst, án þess að þraungva
frelsi hvers einstaks manns með því.

H. G. Thordersen : þa'O "ar ekki ásetníngur minn ab verba
Iangorður í þessu máli; en af því eg var svo heppinn eða éheppínn,
ab rita nafn mitt undir þetta nefndarálit, þá neyðíst eg til að Tara
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um það flíeinum orðum; þar e~ eg hefi áður talað her á þíngi "io-
víkjandi þessu mál! í allt aðra átt, mætti þingmenn furða á þVÍ,
hversu fljótt mer hefði sniiizt hugur; eg finn mer því skylt, að gjöra
fyrir þínginn eins konar afsökun lít af þessu. Eg segi, að eg hafi.
lí()ur talað 8VO, að það gn-tí eigi þótt natnirlegt, að eg ritaN nafn
mitt, að minnsta kosti, undir 3. ni~urlagsatri()i(). Nefndarálitið kom
til mín nú fyrir skömmu, til þess að eg skrifact undir það, án þess,

að eg hafi nokkurn tíma seð það áður, eður lesið það, eður "erið
kvaddur II fund í því, Mer er það ekki lagið, a~ setja mig í
stríð m6ti öðrum mönnum, og þegar nafni mínu var ætlað ním undir
nefndaralítlð, þá þótti mer rett, að láta það skokkn með; en allt
fyrir það heit eg mer væri þó leyfilegt, seinna að taka mer breyt-
mgaratkvæðl, einkum við 3. atriðið, og þess vegna beiddi eg mer
hljóðs svona snemma. Vlðvíkjandi aldrinum til að mega g,ínga í
hjónaband, þá áleit eg að þau lög, sem nú eru, se hin hent-
ugustu. Eg þarf ekki að réttlæta þessa meiníng mína, því að
þessi Ilig eru innrætt í meðvitund alls landslýðsins, og það mundi

ekki verða áheyrilegt Ilt UIn landið, ef þeim væri breytt, þar sem
eingin SlÍ á~tæca er fram færð í nefndarrilitinn fyrir slíkrl breyt-
íngu, sem se lÍ nokkrum rökum byggb ; en eg ætla nú ekki að fara
leingra út í þa'ð; það mega hinir gjöra, sem betra vit hafa Ii því;
en eg dæmi eptir reyn-Iu og minni hjartans sannfæríngu. Mer skilst,
að það eigi að vera tilgángur þessarar upp.isningu nefndarlnar, að
sveitirnar gæti orbið fríari fyrir ömegb eptir en áður; en mer þætti
gaman að vita, hvort sveitirnar muni geta gefið fyrir fram vlssu fyrir
því, að ómegð ekki hlaðist á þær af mönnum frá 20 til 25 ára; eg
fyrir mitt leyti er hræddur um, að þetta gefi tilefni til þess, sem nefnd-
in ætlar að hindra, og það er þó sannarlegt ölag, að búa til þau
lög, sem spilla þVÍ, sem á að "inna með þeim; en eg ætla Bli ekki
að gánga í berhögg við nefndina, úr því eg á annað borð klíndi
nafninu mínu undir nefndar.illtið, þö mer eingan veginn líki það ;
eg ætla mer þó ekki að svo komnu að g.ínga nær fyrsta og öðrum
tölulíð.

Framsögumaður : Eg finn mer skylt, a~ þakka hinum hríæru-
verbuga 2. kenringkjörna þingmanni fyrir það, a~ hann let strax í
ljósi meiníngu sína í þessu máli, og mer væri það kært að víta,
hvort fleiri nefndarmenn ætla að tala í sömu stefnu. þao er satt,
sem hann sagN, að það var ein ginn nefndarfundur haldinn í þessu
máli vlð seinustu umræðu, en honum stóð frítt fyrir, að rita ágrein-
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Ingsatkvæði við nefudanilltlð, eða þá að áskilja ser breytíngarat-
kvæði, eins og hann líka,' gjörði nú. Vio héldum, að hann mundi
ekki verða samdóma nefudlnni, eptir því sem honum frirust orð lið
ínng.íngsumræðuna, og þess "egna sendum vlð honum neíndartílltlð,
Viðvíkjandi 3. atríðlnu, þ,í vil eg geta þess strax, að nefndinni gat
ekki fundizt annað, en að það væri rétt, að taka þetta fram. Allir
vita, að karlmenn eru ekki fullmyudugir fyr en þeir eru 25 <Íra, og
þá vil eg spyrja alla þíngmenn að, hvort meira se í varið að vera
fjár síns raðundí, eða vera htisfaðir og faöir, og gegna öllum þeim
skyldum, sem á hverjum húsföður liggja, eða að vera fullveðja fyrir
að ráðstafa einhverjum jarðarskrokk, eða nokkrum skildíngum, sem
harlll kynni að eiga. Ætla hið fyrra se ekki miklu líbyrgl'larmeira?
En af því þessi glpríngnraldur eluu sinni stendur nú í löggjöfinnl, er
það þá svo hræðilegt, að breyta honum, eins og það gegni fádæmi?
Nefndin vildl ekki setja þau takmörk fyrir hj6nllbandinu, sem ekki
yrðl yfirstígin. Leyfið kostar ekki nema eina 10 rd., og þessar skorour
áttu einúngis að vera fyrir þá, sem svcitarfélaglð ser, að ekki eru lík-
legir til að linna nokkurt gagn sem húsfa ðír, og til að hindra, að
þess konar menn gangl í hjrinaband, sem ekki gjöra annað, en auka
vandræði fyrir sveitirnar. það verða eingin vandræði fyrir almenni-
lega menn, að glptast, þó að þessl .íkvörðun væri tekin, Þ\'Í það
eru sannarlega ekki mikil fjárútlát, og þetta fe geingur þar að auki
í sveltarsjéðlnn, Þegar gætt er að þessu, og því, hversu nefndin
hefir gjört þal'l mögulegt fyrir alla, að fá þetta leyfi, þá 5e eg ekki,
hvað getur verið hræðilegt við það, og eg er ekki SlO hörundss.ir,
að eg geti verið að levfba fyrir því, að nefndin muni verða all abhlægí
fyrir það.

Jón Hialtalin : Eg ætla nú að taka mer í munn orð gamla
Pílatusar: "I-hao eg hefi skrifuð, það hefi eg skrifab". Eg ætla aD
láta mig þá fyrst sannfæra, þegar eg heyri nokkrar verulegar astæður
móti þessu nefndanilltí.

Sveinn Skúlason: Eg ætla með mestu ánægju að halda kapí-
tula í þessu máli. það eru álitlegar ástæður færðar til í nefndará-
litinu fyrir svona lélegum nlðnrlagsatrtðum, og það er auo:;eo, ao þeir
menn, sem hafa samið þetta, kunna að búa til nefndarálit; en nið-
urlagsatrlbln, verð eg að segja, eru éhafandl, og það geta menn strax
seð af því, þegar biskupinn varð fyrstu!' til að gAnga af trúnni.
það getur nú verlð rétt, eins og stendur í 1. níðurlagsatriðínu, all
6ráll:l-, öreghuuenu og énytjriuga megi ekki gefa í hjónaband; en hver á
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að segja, hverjir se órá~smen~; þeir fara þá líklega þegar til prestsins
og bíbja hann að lýsa með ser; presturinn segir: "bíddu dalítlð
góðurinn minn; eg verð að spyrja sveitarstjórnina fyrst um leyfi'";
svo eg held, að með þessu móti geti orðið æði lángt að bíða, þáng-

að til þeir fá a~ vita af eða á, og þetta verði komið í kríng. Svara-
mennirnir eiga ekki að ábyrgjast nema 3 fyrstu árin, einmitt meðan
eingin éruegð er komin, en svo hverfur ábyrg'ðin, einmitt þegar á
henni þarf mest að halda. 2. niðurlagsatriðið er nú ofur skemmti-
legt; það er vanalegt, a~ ekki se nema 2 svaramenn, og þeir eiga
nú að vera fullveðja, en her stendur, að þeir skuli vera 4, ef sveitar-
stjórnin vill ; það er mikið, að nefndin stakk ekki upp á, að heimta
þar að auki 2 svaramenn fyrir hvert barn, jafnóðum og þau kæmi,
SYO að víð fyrsta barníð væri þeir orðnir 6, og við annað 8, o. s. fry.;
annars skil eg ekki, hvers vegna þeir eiga að vera 4 í fyrstunni.
3. atriðið er nú sjálfsagt höfuðstykkið í þessu sakramentl ; þvf þar
verður nefndin fyrst t"öföld í roðinu ; það er gaman að sjá, hvernig
Mn vill hækka aldurinn fd 20 til 25 ára, en þó um Ielð láta sýslu-
mennina hafa leyfi til að veita 10 og 12 ára gömlum börnum glpt-
íngnrleyfi, ef þau ab eins eiga 10 rd. til að gefa fyrir það ; það er
álitlegt, að peníngarnir eiga að falla í svelt.irsjéð ; en þegar útlátin
eru ekki meiri: þá munu flest hjónaefni ekki vilja bíða, og þa~ yrbl
þá óendanlegar undantekníngar og mikill gíptíngnskattur, ef aldurinn

verður fluttur upp, eins og nefndin hefir stúnglð upp ll. Allar þær
ástæður og theoríur, sem taldar eru í nefndar.ílitinu fyrir Því, a~ þetta
se naudsynlegt vegna þess, að fólk se her svo óhraust, eru eintómar
bollaleggíngar og hellaspuni. Eg veit ekki til þess, að fólk se her
rihraustara en annarstaðar, og se eg því einga ástæðu til, að breyta
eldri lögum þess vegna,

H. Kr. Friðriksson: Mer virðist óþarfi, að elta nefndina í
gegnum allar hennar ástæður, þær eru ekki meira virði en svo, að þær
sýna, hvað víð þetta mál er að gjöra, nefnilega, að fella það með
öllu. Eptir 1. niðurlagsatrlðínu hefir sveitarstjórnin ein vald til a~
dæma um, hvort menn se éraðsmenn og énytjringar, og eigi elmingls
það, heldur líka, hvort þeir verða ódðsmenn, sem aldrei hafa átt
með sig sjáfir nð sýnt sig í neinu, t. d. sonur bónda, sem ávallt
hefir verið hjá foreldrum sínum; UI\1 hann a sveítarstjérnín ao dæma,

hvort hann verður ónytjlÍngnr. þó eg haldi upp 1\ hreppstjórana,
þ:l vil eg ekki gefa þeim vald yfir persónulegu Irelsi manna. þetta
kemur líka í bága við gfptíugarleyfl stiptamtmannsins, því hann má þ:i
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ekki veita giptíngarleyfi, fyr en hann hefir ráðfært sig við sveitar-
stjórnina, eða ef hann gjörir það eigi, þ:í á hreppstjérlnn a~ ónýta
leyfi amtmannsins. Svaramennirnir eiga að standa í ábyrgðinní í
3 ár. Úr því það á annað borð er bundið víð nokkra áratölu, þá
var skaði, að það var ekki bundið víð 10 ár, eður þann tíma, sem
þarf til að ávinna ser sveit; eg held það væri næstum astæða til
að áskilja ser breytlngnratkvæbi í þá átt. Ao hafa svaramennina 4,
veit eg ekki hvað á að þýða, nema til no hindra giptíngar sem mest,
Svo kemur nú 3. gr., þar sem aldurinn er tiltekinn. þ,lb hefði verlð
vissara, að stínga upp á, að karlmenn skyldi vera 60 og kvennfiilk
að minnsta kosti 50 <Íra, svo menn hefði verið óhræddir um, að þau
hlæbí ekki nlður .ómegb; og væri eigi ástæða ao áskilja ser breyt-
Ingnratkvæbl í þessa átt? þao er merkilegt, fyrst nefndin vildi tak-
marka glptfngarleyfið, að 11Iínekki til tók, hvað úngir karlmenn mætti
vera til að mega eiga krakka; ætli 'þa'ð væri ekkí örðugt, að setja
lög fyrir því? þao er merkilegt að halda, a~ ómegOin komi helzt
af giptíngunum; það er eigi orsökin; ómegOin kemur af annari ó-
reglu; og það að banna mönnum a'ð glptast, eins og er í uppá-
stúngunnm, spillir einmitt tilfinníng fyrir velsæmi, svo það er furða,
að hinn háttvirti 3. konúngkjörnl þíngmaður skuli vera með því,
Yfir höfuð að tala eru allar upp.ístúngurnur svo tir garbí gjörðar,
að eg get ekki abhyllzt einn bókstaf Í nokkurri þeirra, því þær leiða
til þess, að koma af stað óregln í stað þess að minnka hana.

Þórður Jónassen : Þa~ þarf ekki a~ segja um nefndartilitið
í þessu máli, ao það se myrkt í máli sínu ; því það tekur vissulega
af tvímælin ; þetta hefir þao líka eitt til síns ágætis, því ao því leyti,
hvað það er ófrjálslegt og éeblilegt , stendur það eitt ser, og mig
furðar á þVÍ, að svo ágætir menn, sem í nefndinni' eru, skuli hafa
getað a~hyllzt svo ófrjálsa skoðun, eins og í nefndar.illtinu er haldið
fram. þao var "Íst um það, að bænarskr.írnar, sem nefndanilltíð
hnígur að, voru mjög ófrj<Íl51egar, og það er biilð ao leiða rök ao
þVÍ; en það má með sanni segja, að nefndinni hafi orðið matur úr
því; því Mn hefir talsvert bætt sig á uppástringum þeim, sem gjörð-
ar eru Í bænarskranum, og þær eru því ekki fallnar meðal þyrna.
þa'ð lítur svo út, eins og nefndin hafi haft fyrir ser Gr;Íg;ísarlag,\
ákvarðanir Í festu þætti, þVÍ eptir þeim varbaði það Ijörbaugsgnrb,
ef s,í maður gipti sig, eem ekki átti hundrað lögaura, auk hvers dags
klæðnaðar, og sama lá við þVÍ, að fastua konuna; en það eru enda
fleiri, ákvarðanir í lögbók þessari, sem nefndin hefti haft gott af að
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kynna ser, og hafa hliðsjén af í þessu máli, t. a. m. þeirri, um
gángandi menn, en eg skal nú ekkl fara leingra út í það. Eg skal
einringls leyfa mer a~ benda ,i það, hvað nefndin í þessu máli hefir
átt örðugt með röksemdir, og þess vegna hefir hún talið allt til, fast
og laust; hún segir, a~ öreigagiptíngarnar, því þær melnár hún,
þó hún ekki segi það með berum orðum, hafi leitt af ser sveitar-
þýngsll, og það lætur sig heyra, eyðlleggíng jarðannaf sveitinni,
vínnuíölkseklu, barnadauða, holds veiki, og eg man ekki hvað meira;
það er með öðrum orðum, öll vandkvæði og allar ógæfur þessa lands,
eru, að nefndarinnar áliti, runnin af þessati rót. þao liggur nú
beint víð, hvílíkar ýkjur þetta eru; en allt er hvað öðru samboðið,
og það ætti því að prenta þetta nefndaralit með stórum bókstöfum,
svo það gæti þess betur tekið sig út í tíöíndunum ; en það er þó
eitt, sem her er unnlð, það er nú búið að uppgötva orsakirnar til
barnadauðans hérna, og einnig til holds veikinnar ; þetta er mikill
1'inníngur, því 110ur var þetta miklum efa bundið. Nú er þetta búlð,
og má það þakka því, að svo ágætlr menn sátu í nefndinni, og
þaðan er sú uppástúnga nefndarinnar einnig runnin, sem snertir
glptíngaraldurinn, að hann er færour upp úr því, sem hann nú er;
þVÍ þar til mega vera einhverjar læknlslegar ástæður, sem girnilegt
værl að heyra. Um upp.istringuatriðln sjálf skal eg ekki tala, því þíng-
maður Norður-þfngeyjarsýslu hefir tekið það skýrt fram, að þau eru,
eitt með öðru, óhafandi; eg skal elnúngis minnast á 3. atriðið, um

aldursleyflð, sem sýslumenn eiga nú að veita, því þa~ vottar, að
mer vlrðlst, að nefndina hefir rankað ,·i~ ser, og fari~ að itlrast
þess, hvað hún hafði verið éfrj.ílseg í þeim undangeingnu uppástring-

um sínum, og tíl' þessu vill hún þá bæta með því; að gefa sýslu-
mönnum heimild til fyrir 10 ríldsdall, a~ leysa frá öllu því undan-
geingna, því raðleysíngjar og énytjringar eru einnig undir reglunni í
3. grein, og skal eg svo ekki orðleing]a um þetta mal meir, en eg

er búinn.
Ólafur Jónsson: þetta nefndar.illt hefir mí orðið fyrir nokkuð

þúngum áfellisdómi hjii sumum þeim heiðruðu þíngmönnum, sem um
það hafa talað ; þeir hafa lilitio, að það þraungvaðl svo rétti manna,
að þa~ væri með öllu óþolandi; en eg held þeir hafi ekki átta~ sig
vel 1i nlðurlagsatrlðunum. Ef þíngiO fellir nú nefndarulltíð fyrir þá
sök, að nefndin hafi farið of hart í þetta mal, þá hefbl það sannar-
lega verið miklu forsjallegra, að taka mállð aldrei til meðferðar, og

kjósa einga nefnd í þao; þVÍ eg get ekki skilið, hvernig nefndin hefði
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getað gelnglð lempilegar til verka, heldur en hún hefir gjört, og það
vona eg þíngmenn sjM, þegar þeir fara með röseml ab yfirvega nið-
urlagsatrlðln. þa~ er elnúngís furlð fram á, "ab éraðs- og óreglu-
menn og ónytjúnga megi ekki gefa í hjónaband, ef sveitarstjórnin er
því mótfaHin, nema svaramenn þeirra vilji' ábyrgjast, al) ekki standi af
þeim sveítarvandræðl í næstu þrjú úr"; þetta eru mí öll ó~k1ipin, og
ser er nú hvað, Ætli frelsl manna se mí mikið mlsbcðlö með þessu?
Eg held ekki, því eg held að allir sj.il, að ef rnaburinn er raðvand-
ur, sparsamur og efnilegur, þó hann se fátækur, þ.í verba honum
eingin vandræðí tir þVÍ, ab fá svaramenn. sem vilja taka upp á sig
þessa ábyrgð j það skyldi þ,í eimingls vera þeir örnðs- og óreglu-
menn, sem her eru nefndir, sem ætti bágara með ab fá hjónaband
eptir en aður, og ef einginn þorir eða \'iII taka upp á sig þessa ;i-
byrgb, og verða svaramaður þeirra, þ:i held eg sannarlega, ab þeir
hafi ekkert ab gjöra í hjónaband. þ,i hefir nú 3. nlðurlagsatríblð
valdið laungum umræðum, og hafa menn haldið, ab nefndin hafi
stúugtð upp ;í þessari breytíngu á giptíngaraldrinum, einúngis til að
fyrirbyggja sveitarþýngslí i en þetta var eingan veginn aðaltilgringur
nefndarinnar, eins og sj,í má af því, ab það er ekki bundið, hvorki við
fátækt ne annað, heldur er það almennt. Nefndinni fannst þuð nokk-
uð óvi'bkunnanlegt, ab s;í, sem ekki er álitinn fær 111ll að hafa á
hendi fj:írforráð sjálfs sín, án tilsjénarmnnns, skyldi vera álitinn fær
til, ab gánga í hjénabandsstettlna, því þab vita allir, að það er mik-
ill munur á þeirri lífsreynslu, sem únglíngurinn hefir feingi'b nm tví-
tugsaldur, eður hinn, sem orðinn er 25 ára, og úr þVÍ lögin hafa
eitthvað til tek ib UIll aldurinn, þá held eg það se ekkert ódæði, ab
biðja nm breytíngu á því, því það er eingan veginn sagt, að sil ald-
ur, sem lögin til taka, se sá rétti, Mer er það líka kunnugt, ab
það er álit margra lækna, ab það se JIljög skaðlegt fyrir mannkynlð,
að hjón giptíst mjög úng, og e!nhyers vegna er aldurinn til tekinn í
lögunum, þegar Dll hverjum einum, sem einhverra kríngumstæða vegna
þari ab giptast fyrri, er heimilt að leysa leyfisbréf, þ.í get eg ekki
se'ð, a'ð þetta se mjög óttalegt i það hafa sunrlr hneykslast ;i þessum
10 rd, útlátum i það kom nú til umtals í nefndinni, hvort ekl~i væri
réttast, að hver sem vildi, gæti Jeingíð Ieyfiebrðfið an borgunar, en
nefndin óttaðist, að úr þVÍ yrbl óregla, og fann heldur ekkert á
móti því, þó leyflsbrðfið kostaði f,íeina dali i það er nú á þíngsins
valdi, hvað það gjörir víð uppástúngur nefndarinnar, mer er ekkert
sárt um þetta seinasta atríðí ; en hin álít eg ómissandi, svo framt
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þíngii) "ill gefa bænarskránum nokkurn gaum, og þnð hefir það gjört,
með því ai) kjósa nefnd í mallð,

Guðmundur Brandsson: "Á þeim degi urðn þeir Heródes og
Pílatus vinir aptur". Hinum hattvirtu þíngmönnurn, 1. komingkjörna

og þíngmanninum fd Reykjavík korn ekki of vel saman í dag í
barnaskólam.íllnu, en þetta nefndurallt. sem þeir ern að reyna til að
rífa niður, gat komið sáttum á milli þeirra. Métb.írur þær, sem
þeir komu með, voru þannig, að flestar þeirra bíða ekki svara, og
það er sannarlega ekkl vani hins huttvirta 1. konringkjörna þíng-

J1JannR, að tala eins í luí'ði og nú. lJeir ningfærðn einnig orð nefnd-
arinnar, að þetta, sem hún hefir stlíngið npp á, kæmi einkum fram
á f.itækllngunum ; en það er eklri með einu orði talað um f.ítækl-
Ingana í nef'ndaralltlnu. þar sem þeir sögðu, a~ leyfið feinglst ó-
takmarkað niður eptir, hvað úngir sem menn værl , þ;i ætlaðl eg
þeim að vita, að slíkt er bundið við eldri lög. Hinn luíttvírt!
framsögumaður tók það fram, hvílík ósarnkvæmnl það væri -í lög-
gjöfinni, að 20 ára gamall rnabur má glptast, en er þó ekki mynd-
ugnr fyrir re sínu, fyr en hann er 25 ám. Nngmaðurinn frá Reykja-
vík fann ai) nefndinni fyrir það, hversu hún væri Mrjálsleg, en þó
vill hann Líta abyrgðína hvíla í 10 ár ii svaramönnunurn ; í þessu
er víst töluvero mlÍtsögn hj.í honum. þar sem hann talaði um, að
menn væri lítt séðir, þegar þeir giptast, þá vil eg segja honum, að
þuð rrui fljótt sj.i, hvernig þeir fara með það, sem þeir hafa undir
höndum, meðan þeir ern í vistum, þó í litlu sð. Hann fór um
það mörgum orðum, hve órelt það væri, að takmarka glptfngarleyflð,
og um kostnaðlun fyrir því, þegar krfngumstæburuar gjörði, að menn
þurfi þess; honum þdtti þó ekki þiingt, að leggja tollinn á tdmthiis-
mennina hérna nýlega, ekki nema fyrir íuiynduð réttlndl (heyr I).
það er mrí ske ekki þýngra að kaupa giptíngarbrCf hj.i arntrnannln-
nm, til þess að þurfa ekki að koma í guðshús, til þess að Líta gefa sig
í hjónaband? Eða er þa?, betra að skjótast þannig má ske með
einhverjum annmörkum í hjónabandið, en fá leyfið hj;í sýslumanni,
eins eg nefndin hefir stúnglð upp ii? þetta væri fagurt frjálsræði,
sem hann er a'ð tala um, eða miklu fremur sj.ilfræbl. Hann sagði, a~
nefndin hefði átt að til taka, hvað gamlir menn yrðl a~ vera, til að
eiga fyrst barn, en það eru gömul lög fyrir því, sem banna að eiga
börn utan hjénabands, en ef hann heldur að lausaleiksbörnln fjölgi
eptir þessu nefndar.ílítí, þá kemur þa~ ser "íst vel fyrir hann, þVÍ
þ;í fær hann fleiri börn í barnaskólann sinn. Hinn hrittvlrti 1. kOI1-
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úngl,jörni þingmaður var víst nokkuð áttaviltur, þegar hann var kom-
inn í Grágás, en hann mundi eptir gamla fjöruegginu sínu í Dan-
mörk þar sem hann vitnað! til Dönskulaga ; en hvort strið nú betur
hagur vor Islendínga á Gtllgásartímum eða nú, þegar við höfum
Dönskulögin ? það er víst einginn efi lÍ, að hann stóð betur þá; og
eins er það, þó vlð förum í önnur lönd, þar sem hjónabandið Hr
bundið við nokkuð háan aldur. Eg vil til taka Saxa, sem Karla-
magnús átti við, og við fáum víst aldrei harðfelngart kynslóð eptir
þeim glptíngarlögum, sem nú gilda hjá oss, en þeir voru. Sumu af
því, sem hinn sami háttvirti þingmaður kom með, er rni öldringís
ósvarandi; það var líka auðheyrt, að honum var slíkt ekki eiginlegt,
en svo lítur út sem tilfinníngarnar hafi kitlað hann meir en skyn-
semi og sanngirni, til að kreista fram þessnrl meiníngu sinni, en eg
"er~ að játa það, að slík ræða hefir all" eingin áhrif á mig.

Framsögumaður: Eg vil ekki kasta þúngum steini á hinn
heiðraða þíngmann frá Norður-þingeyjarsýslu, þó hann hafi mælt lÍ

móti þessu nefndaráliti; hann ætlar má ske að fá únga stúlku fyrir
innan tvítugt, og þykir honum þ,í óþarfi, að ka~h lít fyrir það 10
dölum. Mig furðar heldur ekkert á því, þó þíngmaðurlnn frá Reykja-
vík tæki djúpt í árinni; hann er vanur því, þegar honum ekki lík-
ar, og eg vona, að þíngmenn se orðnir svo vanir þessum skáldlegu
orðatíltækjum hj;í honum, að þau slái þá ekki rothögg; hann var
hygginn í því, að hann kvaðst ekki ætla að elta ástæðurnar fyrir
nefudanílitinu, ÞYÍ þær hefði verið nógu fallegur snoppúngur á hann,
ef hann hefði gjört það ; hann Hr ekki heldur göðfús lesari, svo
tamt sem honum annars er að lesa reU. Þa~ stendur sum se ekki
í nefndanílitlnu, að sveltarstjdrnln eigi ,)fyrir fram" að segja, hvort
þeir muni verða óráðsmenn; en það stendur ,)alþekktir" óráðsmenn
í nefndanílítínu, þó það standi ekki í nlðurlagsatriðunurn. Hann
heIt það spillti fegurðartllflnníngunnl, ef menn ekki feingi að giptast
snemma; en það get eg nú ekki skilið. Honum tekur líka slirt til
konringssjdðsins, þegar hann er hræddur um, að leyfishréfln verði
færri, sem keypt verða hj.i stiptamtmanninum ; það getur vel verið,
a~ stlptamtmaðurlnn veiti þá Ieyflsbrðfin með nokkrum skilyrðum.
Hann nefndi ekki hina amtmennina til þessa, og það lái eg honum
reyndar ekki. Yfir höfuð að tala, þ,i álít eg það flest spaug, sem
hann sagði. Mest dáðist .eg að ræðu hins háttvirta 1. konúngkjörna
þingmanns, að því æskufjöri, og mer liggur "ið að segja, únggæðís-
brag, sem IÝ8ti Ser í henni; það má sjá af henni, a~ margir Íslend-
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Ingar eldast "el, þó þeir se seinþroska. Honum er illa víð nefnd-
ina, af því hún hefði farið SYO nærri því, sem fyrir er mælt í Grá-
gás, og það er nú ofur eðlilegt, því eg held honum se illa við alla
fornöld og fornmenjar Íslendinga. Hann sagbí, að nefndin væri ekki
myrk í mali sínu, og það er öldringls satt; hiin sagöl hreint og beint
meiníngu sína, og hún gekk ekki gruílandi ao því, a'ð hinn h.ittvlrtí
1. komingkjörnl þfugmaður sæti lí þíngi. En það gjörOi hann ekki
rétt, ao bera nefndarálitið saman víð Grl~glÍsarliig, þar sem til teknir
eru 100 aurar, sem takmark fyrir að giptíng Iaist, því nefndin galt
varhuga við, ab leggja minnstu t.ilmanlr fyrir öreigagiptíngum, það
voru elnúngls óreglumannaglptíngur, sem hún vildi hindra. Eg vil
nú vona, að þegar fleiri þÍngmelln tala, að þeir komi með skynsam-
legar ástæður, og leikur þessi fari af þínginu, þó eg að hinu leyt-
inu ekkert geti haft á móti þessum leik, og haldi, að menn hafi gott
af því, að taka ser hressingu á milli iueb gamanræðum.

Jón Hjaltalin i Eg verð feginn a'ð þessum ógna-stormi linnti,
sem geisaði í salnum, þegar þeir héldu Wim sínar, hinn h.ittvirti
þtngrnaður frá Norður- þíllgeyjarsÝdlu, hinn h.ittvlrtl þíngutaður frá
Reykjavík, og hinn luíttvirti 1. kouúngkjörnl þíngmuður. Eg heit
það ætlaði að koma til minna kosta, því eg heit, ao þeir væri búnir
ao f.í hina verstu ,:hysteri8lie Vapeurer" (móðursýldsropa). Ef 16
ára gamlar stúlkur hefðu setið ,i bekknum, þ.í hefði það veríð skilj-
anlegt, eu að skynsamir og r.iðuír lllenn skuli vera SYO "nel'veuse"
(viðkvæmir og taugavelklr) "io þetta, lýsir einhverjum sjúkdómi. Eg
vildi ócika, ao þessi hjartveikl ekki Lni að verba her almenn, því
eg feingi þlí nóg að gjöra. Eg skal lofa því, ao vera rólegur, og
"hysterisknr" vonar mig eg verði aldrei, því eg er ekki vitund tanga-
velkur. f'etta mál, sem nú liggur fyrir, er mlklð einfalt, þó menn
viljl gjiira það 5\"0 afskræmislegt, fléklð og margbrotið. þa'b hafa
komið til þfngsins bænarskr.ír, sem hafa kvartað yfir þYÍ stjórnleysl,
sem eigi ser stað í sveitunum Í þessu efni, menn gjöra þar ekki
mun á sj:ílfræN og Irj.ilsræði, og er þessu víöa herfllega blandað
saman. Önnur bænarskrnln segir, að öll hjú flýti ser svo sem unnt
er að giptast, svo það se oröíð ómögulegt, ao f:i þar vlnnufélk, og
þannig er glptíngin höfð eins og sk.ilkaskjdl fyrir sj.ílfræðlnu og
letinni. þetta er eins og allir sj;í merkí upp á hið argasta stjórn-
leysi Í sveitunum, og það lítur SYO út, sem þær ætli all gugna og
eyðast undir Þ\Í, ef eigi er að gjört hið allra bníðasta. Mer þykir
það ljós skylda alþíugls, ao ráða úr þessu með lagaboði hið allra-
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bráðasta a~ Iaung eru á. Eg vil spyrja þá hreppstjóra og bændur,
sem her eru, hvort þetta se ekki víða svona; og eg þekki svo marg-
ar illar nflelðíngar af þessari óreglu, ao víð ættum ao varast ao hara
slíkt ao h,íOi. Pao er ekkert hlátursefni, að sjá kornring hjón vera
í hinum mestu b.iglndum, eimíngis af ódugnaði, eða niðl eysl ; en
þessi hjón hafa þó eintingls sóhzt svo mikið eptir að giptast, til að
kornast í þetta hættulega og skaðlegu sj,íIrræM. Mig furðar ekki á
því, þó dugandisraenn Í sveitunum kvartí yfir þessu, þegar þeir eru
skattaðir af þessari sj.ílfræðis og rriðleysís émegð, og geta ekki íelngið
hjti til að yrkja jarðir sínar, svo þeim liggur við að leggjast Í auðn.
En þegar nú ,í að fara að reisa skorður Yio þess konar vandræða-
glptínguui, þá gellur við gamla bjallan, ao þetta se að skerða frjáls-
ræði manna. Ef ónytjlÍngar mega ekki skatta duglega menn, þá er
það éfrclsl ? I Er það rett, a'ð þmgið gefi ekki slíkum bænarskram
galllll ? Eða erum "er Íslendingur fremri þeim þjóðum, sem takmarka
giptíngarnnr bæði við víssan aldur, gott r,íNag og sæmilegan efnahag?
Eptir fyrlrkomulagí Í öðrum löndum eru margar takmarkanir fyrir
glptíngum ; mer þykir þao því skrítið, að lllenn skuli vera her eins
og halfærölr, og eins og utan vi'ð sig, þegar talað er um að reisa
skorður fyrir þetta. þao fell her á 16. öld á alþíngi dómur, sem
bannaði með öllu öreigagiptíngar, og eg veit ekki, neina eg geti sýnt
hann hinum háttvirta 1. komingkjörna þíngmanni, ef hann þykist
ekki þekkja hann. þao er víst, að það má margt finna að þessum
uppastungum nefndarinnar, en þao á þá betur við að gjöra það með
fullum ;í.,tæoum, en ao koma með það í Il<ÍN; mer er ekki Ilm þao,
þó eg se ekkert hræddur víð að hnikn h.íðsvopn, þar sem Ilm eitt-
hvað skóplegt er að ræða ; en mer þykir það ekki eiga her við, og
allarasíst í svo alvarlegu máli sem þessu.

Brynjólfur Jónsson: Eg ætla mer hvorki að hafa lángan inn-
gáng ne ritleggfngar. Eg er ekki alveg á móti 1. upp.istringuatrlð-
inu, því þao er satt, að þörf ar á, ao takmarka giptfngar <ínytjlínga,
og þykir mer vel til fallið, ao þeim se settir gildir svaramenn ; en
eg tel óvissu :í því, að nokkrir vildí taka að ser að ábyrgjast, að
þeir yrði ekki til sveitarþýngsla í næstu 3 ár, og eg er ekki viss f,
að þeir gæti það með sínum bezta vi1ja, en þó að menn nú vildi
halda þessari ákvörðun, þá held eg ætti vel við, að bæta því "io,
ao þeir, sem ætluðu að giptast, yrði fyrir fram að hafa feingið [arð-
næði eða húsnæðl, og vll eg því áskilja mer breytíngaratkvæbi í þá
stefnu. A~ svaramennirnir se fullveðja, álít eg sjálf:3agt. Í 2. níð-

1101



urlagsatriðinu eru til teknir 4 svararnenn, og virðist mer ekki vera
neitt að því, því það er enn betri tryggíng, og er gott a~ hafa þ.l
tiI vara, ef einn fellur frá; en ef sveitarstjórnin er giptíngunni mót-
fallin, þ.i er hangur :1; því það getur borið við, að maðurinn, sem
vill giptast, komi til prestsins, og bibjl hann nð lýsa með ser dag-
inn :i~ur en lýsíngin á a~ fram fara; presturinn, sem nú er einn í
sveltnrstjérninnl, verður að r.íbfærn sig yi~ hreppstjérann á~ur, og
þ.i verður hann annabbvort að fresta lýsmgum, eða láta sveitarstjórn-
ina koma með mótmæli. A~ 3. atrlölnu geðjast mer alls ekki, því

mer þykir fsjrírvert, að takmarka hj6naefnin Yi~ 25 og 20 ára aldur;
eg held það þurfi ekki að breyta hinni gömlu ákvörðun, að kvenn-

maður skuli vera 16 ára og karlmenn 20; og eg er hræddur um, ab
takmörk þau, sem nefndin hefir stúnglð npp á í þessu tilliti, gæti

gefið tilefni til annarar óreglu, og fleiri óskilgetin börn kæmi, þegar
ekk ert er takmarkað um barneignir. Nefndin hefir eptir mínu áliti
ætlað a~ forðast eitt sker, en við það lendir hún á öðru skeri, sem
ekki er betra. Eptir Landshagsskýrslunum er her á landi 7. hvert
barn óskllgetíð, og þar eru nefnd 20 lönd, og eru óskilgetin börn

flest að tiltöku her á landi, 110 fráteknu einu landi, sem þar er til
greint, og þó ern varla nokkurstabar færri hjén og fleiri fæðíngar en

her á landi, svo það bendir til, a~ menn ætti a~ varast að tak-
marka hjónabandið með þessum aldurstakmörkum. Eg held Hh, að
það se ekki næg tryggíng fyrir útbreiðslu holdsvelkinnar, og get eg
leitt dæmi til þess; það kom einu sinni maður til mín, og baD mig
að lýsa með ser, en konuefnið "ar sögð holdsveik, og því gipti eg
þau ekki, af því lögin bönnuðu það, svo ekkert varð úr hjónaband-
inu, en arið eptir :ítti stúlkan samt barn, og fram kom þannig af-
kvæmi af holdsveiku foreldri, og þannig varð ekki komið í veg fyrir
það, sem menn ætluðu að fyrirbyggja, og eg ætla ei heldur, að þessi
aldurstakmörk bæti úr þVÍ, sem þau eiga að bæta í þessu tilliti.

Indriði Gíslason: Eg ætla nú ekkl að standa upp, til þess
a'ð fara í leik viD nefndina, heldur einúngis til þess, að snúa huga
mínum til orsakanna, hvar af bænarskrárnar eru sprottnar; aðalorsak-
irnar eru þær skaðlegu iireigagiptíngar, sem ,i~ gangast, þannig
ao hvert sveitarfðlagtð glptir öðru í óhag, eins og til a~ mynda, að
í einum hreppnum er kvennmaður, sem annaðhvort er óuppbyggileg, á
börn eða hvað annað, svo sveitarstjórninni kynni að þykja það létta
á sínu fðlag], að gipta hana manni þeim, sem annarstaðar á sveit,
og þar að auki er ónytjúngur. þetta er nú það mest skaðlegu í
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málinu, og vil liig því eingan veginn að málið se fellt; en þó get
eg ekki fellt mig ,ið nlðurlagsatrlbin, sízt það seinasta, heldur vil
eg að þau 2 fyrstu se lögub, og ásldl eg mer breytíngnratkvæbi
víð 1. niðurlagsatriðið í þá stefnu, er þ:í yrði svona t. a. m.
orðuð : "Að öráðs- og óreglumenn og ónytjúngar, megi ekki gefast í
hjónaband her á landi, þar sem þeir ekki eiga frarnfærisrétt, nema
þeir hafi Ieínglð og framvísi samþykki til þess þeirrar sveitarstjdrnar,
hvar þeirra framfærissveit er". þao verður að synda her á milli
skers og báru, að öðru leytinu að reyna til al'> afstýra þessum skað-
legu ónytjúngagípríngum, en hins vegar skerða þó ekki frelsi og
réttíndi annara reglusamra manna að raunalausu. Hvað 3. greinina
snertir, þá skal eg fara um hana sem fæstum orðum, en ómögulega
get eg fellt mig "ið hana hvað feginn sem eg vildl ; eg ætla þá
ekkert meira UIlI hana að tala, og lofa því, að gjöra henni ekkert
illt í orðí kveðnu, en athæði mitt gef eg ekki fyrir henni.

Stefán Jónsson: Eg ætla mí ekki að fara í neitt spaug, þyí
eg er aldrei mikill glabværðarmaður •. Eg ætla ekki heldur að á lasa
nefndinni, Þ\Í eg er hræddur um, að hver sem herði feingið þetta
mál til að semja álitsskjal um það, þá mundi þó eitthvað haf'l oröið
lll'>því fundið. Eg get þó ekkl að (illu leyti fellt mig við allt, sem
er í niðnrlagsatriðunum. Hið 1. læt eg mí vera, eg er því ekki
mjög mótfallinn, það er víst ekki gott að finna annað betra takmark.
þao hefði varla þótt gott, ef nefndin hefði skilað málinu aptur, og
sagzt ekki geta gjört neitt vlð það, og þau neyðarúrræði hala menn
heldur ekki brúkab her á þínginu; því þá er bet.ra <10 fella malefu-
in við fyrstu inngtíngsumrrcðu. 2. niðurlagsatríðið gjörir ekld mikið
til; eg held það se mesta trilmunin fyrir ér.íðsmennína, ao fá svara-
menn; en eg held þuö se ekki örðugra ac fá 4 en 2; því 2 verba
ðfúsari á, að taka það <10 ser, en ef 4 ern; en satt er það, að 4 standa
betur ao "erki, ef til vandræða kemur. Viðvíkjandi 3. niðurlags-
atríðínu, þ:í eru þær ástæbur færðar í nefndaralitlnu, að það se til
að fyrirbyggja sjúkdórua í rnannkynínu, holdsveíkí, o. fl.; en þegar
al'> giptíngarleyfið getur feingizt fyrir lOrd., þá held eg það verði
lítio fyrirbyggt með því; þegar hjónabandið kemst á, hvort sem það
er ókeypis eða ekki, kemur lJlannfj\'jI~lInin, en það eru ekki mjög
margir, sem gíptast frá 20-25 ára, heldur draga fleiri það fram á
myndugsaldurinn; nú er þetta eins fyrir ríka og fátæka, en fleiri
ríkir giptast á þeim aldri en fátækir, svo þessi takmörkun mundi þá
bitna meir á þeim efnilegu mönnum, en hinum.' þal'> má líka eiga
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það víst, a'b menn sjá ekki SyO mjög í þessa 10 rd., ef þeim er al-
"ara að giptast; þetta kann að vísu a() lítvega sveitarsjóðunum dÆ-

litlar tekjur, en það gjörir líka hlutaðelgundi 10 rdölurn fátækari,
en hann var áður, og heldur ófærari til búskapar, þó líti'b se. Á-
stæöan um þessa kynfjölgunarumbét fellur því með öllu af sj:ílfu ser,

nema þær skorbur se reistar, að menn fái all" ekki a'b gipta sig, hvorki
fyrir borgun ne borgnn ekki, lÍ Því tímabili. það getur líka bætt mönn-
um töluvert ömak a() verða að fara til sýslumanns, sem opt getur ver-

ið að se langt í burtu. Eg vona að allir sjái, a'b þessi sýslumanna-
leyfisbréf eingan veginn geta upphafið leyfisbrðfln hjá amtmönnnn-
um, því þau verða sj.ilfsagt eins feingin fyrir því eptir sem líður.

Arn7jótur Ólafsson: það er komið logn lÍ þíngib, sí~an storm-
inum slotaði, sem lí Því "ar, meðan hinn h.íttvirtl 1. lwnúngkjörni
þíngmabur, og fulltníi Reykjavíkur héldu tölur sínar, og eg held, að

menn se mí orðnir sáttari "ið nefndar.illtib, en menn VOTll þ,í, Ræð-
ur þær, sem haldnar hafa verið lÍ móti þVÍ, voru í eina stefnu, og
byggcu menn mótbárur sínar lÍ frj:í1:mrOi manna. Hinn htittvírtl 1.
konúngkjörní þingmaður byggöt á n.íttururðttíuum til að giptast, en

þingmaðurinn frá Reykjavík hafði tillit til þess, sem af giptíngunni
flýtur, og sem síðan geingur í bamaskól.mn. En menn verða líka
að gæta réttar sveltarfélagsíns , og eg skoða sveltarfélagið sem á-
byrgðarfélng fyrir Iatæka, að þeir ekki deyi úr hungri, og þessi
skylda liggur á hverju sveltarfðlugl, og þó er SYO að heyra sem
lagamennirnir vllji ekki styrkja rétt þessa felags, og álíta hann einkis
metandi móti n.ittúrurðttlnum. Her í 1. og 2. atriðínu eru eingin
takmörk sett nema óreglumönnum og énytjringnm ; og ef sveitar-
stjórnin er mótfalIin því, ao einn giptlst, þ,i heimtar hún að eins,
at svurnmennírnlr ábyrglst, að hann verði ekki að sveitarvandræð-
um í 3 fyrstu árin, og þetta er þó ekki mikil takmörkun, og í raun
rettri eigi annað, en að dreglumaðurinn hafi SYO mlklð traust á ser
í mannlegu felagi, ao 2 eður 4 fullveðja menn viljl ábyrgjast hann
í 3 ár. Hinn h.ittvírtí 1. komingkjörnl þíngmaollr þekkir víst hvað
,.jO var lagt í Gr.ígrís, ef einhver giptist sá, sem ekki átti 100 aura,
og er þessi takmörkun, sem her er farið fralll rí, ekki mlkil hj;í fjiir-
baugssekt, þVÍ her eru heimtaðir ao eins fullveðja svaramenn. og
minna má þó ekki gjöra úr r(~tti sveitarstjórnarinnar. Vlðvíkjandl
2. atriðinu var fundlð ao því, að svaramennirnir ætti að vera 4; en
þegar menn lesa ástæður nefndarinnar, sjá menn, að það er eblílegt ;
því annar svaramannanna getur daíð og sveltarstjérnln heimtar ekki
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4 svaramenn, nema hún treysti ekki hinum 2. Þa~ er líka allt
annað, að vera fullveðja, og að geta ekki dái~. Vlðvíkjandl 3. at-
ríðlnu, þ,i efast eg um, að slík takmörkun se nokkurstaðar Í lög-
um; en það er þVÍ betra, ef það er íslenzkulegt og þjöðlegt, og nið-
urlagsatribín bera það með ser, að þau eru öll af íslenzkri rót.
Hinn helðraði fulltrúi Eyfírðínga hélt, að það mundi ekki margir

gípta sig á þeim aldri; en eptir meðaltali í 4 næstundanfarin ár
hafa árlega giptzt 32 stúlkur fyrir innan tvítugt, og 120 karlmenn
ýngri en 25 ára, það eru 152 menn; og ef þau kaupa leyfisbréf
fyrir 10 rd., þlí yrði það 1,520 rd. árlega, sem felli í sveltarsj ó~, og
það er þó töluvert fe. þar sem getið er um, a~ börnin YerÚÍ ó-
hraust, þegar svona ringir menn giptast, þ;i getur læknirinn sagt um
það ; en eg segi það sem hagfræðíngur, að það er alstaðar álitic>
merki um fátækt, þar sem mörg úng hjónabönd eru, og er það nátt-
úrlegt, því þeim fylgir óráðseml, af því menn hugsa meira um aC>

giptast, en a~ hafa fyrirhyggju fyrir konu og börnum. Í Belgíu,
þar sem er auðrænt þjóðerni, giptast þó færri menn ýngri, en 25 ára
en her, þó her se norrænt þjóðerni; en sumstaðar í Svíþjdð giptast

menn a~ VÍciU úngir, því það hagar SYO til uppi í Dölunum, a~ þar
komast menn af á litlum jarðarskika líkt og er á Frakklandi. Mer
finnst því vera ;ístæ~a til, að hamla úngum hjónaböndum, bæti frá
búnaðarlegu og hagfræðislegu sjdnarrníði, og ætla eg því að vera
einnig fremur með 3. atriðinu.

Ólafur Jónsson: þa'b er b.igt, að þeir heiðruðu þíngmenn úr
Ísatjarðarsýslu og úr Reykjavfk eru of ókunnugir, hvernig til geing-

ur her á landi; þeir segja, að eingir þurfi sveitarstyrk í næstu þrjú
árin eptir a~ þeir giptast, Eg veit þó til þess, að sumir hafa þurft
sveitarstyrks víð á þessu tímabili. þeir álitu þess vegna þessa á-
byrgð svaramannanna þýMngarlausa; en þetta er eingan veginn; því
auk þess, sem þessi ábyrg~ getur nokkuð kornið í veg fyrir þá ó-
reglu, sem víða víð geingst, að hver hreppurinn keppist við annan
með að koma persónum í hjónaband, til að koma þeim af sinni
sveit á annan hrepp, þá hefði þessi ábyrgð svaramannanna fleira
gott í för með ser. Þegar svaramennirnir sæi, a~ mac urinn væri
einhver draðs- eður öreglumaður, þá reyndi þeir til, a~ lagfæra hjá
honum þessa bresti, og hvetja hann til reglusemi, rabvendní og
dugnaðar, svo þeir ekki sjálfir þyrfti að líða skaða af því, að hafa
gjörzt svaramenn hans; og einkis raðleggíngum tæki hann betur en
þeirra, sem hefð! þannig hjálpað honum til að komast í hjénabandið.
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Guðmundur Brandsson: það var nokkuð mishermt hjá hill-
um háttvirta þíngmanni frá Vestmannaeyjum, að hvergi væri færri
hjónabönd en heri því eg mun hara litið í sömu bók og hann hefir
tekið þetta úr, og þar ern talin, Toskana og Preussen, Belgía,
Frakkland, sem færri hjónabönd se; það er líka öðru nuill að gegna
her og í útlöndum, þar sem atvinnuvegimlr eru svo margir, og
margir daglaunamenn, sem þar geta haft ofan af fyrir ser og hyski
sínu, en sem her yrði ómögulegt að mestu. Hann heit, að óskilgetin
börn mundi fjölga "ið takmörkunina ; en það væri þ,i ráð, að hækka
seldirnar Iyrir lausalelksbrot; þær eru má ske of vægar, og það er
þó nóg óslðserni í þVÍ falli her á landi, og margir kvarta yfir stjórn-
leysi í þVÍ, sem öðru. þar sem hann "i11 til taka, ao þeir hafi víst
húsnæði, sem giptast ·vilja, þ,i var það meiníng nefndarinnar, að
svaramennirnir ætti að ábyrgjast það, og það ætti að geta enn frem-
ur heimtazt af svaramönnunum. ef þeir væri 4, sem sveitarstjórnin
varla mundi ófyrirsynjn krefjast, að væri svo margir. Viðvíkjandl
relkníngl hins helöraða þíngmanns Borgflrðfnga um leyfispeníngana,
þá gæti það nú skakkaö nokkuð ; því þegar þessi takmörkun væri á,
þ,i mundi ekki verða svo margir, sem giptist, fyr en þeir væri 25
ára, og við það, að menn giptist 8\0 seint, gæti menn má ske
feingið hraustari kynslóð, en her er nú, og gæti þii skeð, að menn-
íng og framfarir yrði henni samfara.

Jón Sigurðsson fr,i Gautlöndum: Eg skal nú ekki vera marg-
orður um þetta mál, og hvorki fara með spaug nð ertíngar, eins og
sumir þíngmenn hafa gjört sig seka í. þa'ð hefir verit skorað á
OS3 bændurna, að segja álit vort um þetta mál, og hvernig geingi
til heima í héruðum með giptíngarnar; eg get nú vitnað um það,
a'ð það er satt, sem sagt er í bænarskrá þeirri, er eg flutti til þíngs-
ins, að mikil vandræði standa einatt af þessum takmarkalausu gipt-
Ingum heima í sveitum, og að hreppstjórar eiga einatt í stríði hver
við annan út af þeim. Eg er nú úngur í hreppstjórninni , en hefi
þó feínglð ab kenna á slíku; annars er eg altend linur Í þess konar
stríðum; þVÍ eg ber altend mikla virðíngu fyrir hinu persónulega frelsi,
og er tregur til að skerða það til lelngstra laga. þó hefi eg altend
hugsað mer eina takmörkun á giptíngunum mögulega, og sem mer
finnst ekki skerða í neinu verulegu persónulegt frelsi, heldur geti
vertð aðhald og hvöt fyrir éraðsmenn og ónytjringa, til að vanda rá'ð
sitt og sjá að ser; það er einmitt sú ákvörðun, sem nefndin hefir
tekíð upp í 1. og 2. uppastúnguatriðí sitt um svaramennína, og að
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skyldur þeirra verði gjörðar þý'ðíngarmciri, en átt hefir ser stað ,i
undan. Eg tek mi til dæmis, að það er einhver, sem er bl.ífritæk-
ur, og á eingan að, en er þar hj.í duglegur, triir og sparsamlU;
hversu auðvelt mun nú ekki slíkum manni verða, að útvega ser
svaramenn, ef þá sveitarstjórnin heimtar það ? Eg veit þess mörg
dæmi, ao vinnuhjú, sem leingi hafa ve rio í sömu vistinni og áunntð
ser hylli hrisbóndans, hafa að lyktum giptzt fd honum, og f'elngíð

hann fyrir svaramann ; hefir slíkt sem optast gefizt vel. Þegar þessar
áminnztu takmarkanir færi að gjöra sig gildandi í mannlegu lífi,
mundi þær verka þ'IO, ao hver skynsamur maður færi, um leið og
hann fer að hugsa ser fyrir kvonfángí, ao hugsa sér fyrir svara-
mönnum, og um það, að ávinna ser hylli og álit sveltarfélagsins,
sem eg ætla, að serhverjum mundi verða auðveldast, með því ab
kynna sig að dugnaði, ráovendni og sparsemi. þao sjá því allir,

ao þessi takmörkun á giptíngunum hlýtur ao verða hin sterkasta
hvöt fyrir hvern og einn, sem vill gtptast, ao kynna sig sem bezt,
og "anda ráo sitt sem mest. l1ao verbur ekki orðum ao þVÍ komið,
hvað hin svo nefnda svaramennska hefir verið þýðíngarlaus ; eg veit

þess mlirg dæmi, að svaramenn hafa verið mikið síður fullveðja
menn en brúðarparið, og að svaramcnnskunul hefir verlð lokið, þegar
bniðkaupsdagurínn hefir verið llðlnn ; sjá allir, hve þýöíngarlaust og
jafnvel hneykslanlegt þetta er í sj ;ílfu sðr, Á ,3. niðurlagsatrlðt
nefndarinnar get eg með eingu móti fallizt, og heft ekki heyrt eina
einustu skynsamlega ástæðu færða fyrir því; þab hefir verið sagt,
að af giptíngum rings fólks leiddi heílsubrest, holdsveiki og rýrð í
mannkyninu ; en þetta held eg se móthverft reynslunni; enda held
eg, að í þessari upp:ístúngu nefndarinnar se eingiu tryggíng fyrir
þessari öskynsamlegu ákvörðun ; Þ\'Í fæstir, sem giptast, munu svo

arm ir, að þeir ekki geti lagt út þessa 10 rd., sem nefndin ætlast til,
að þeir leggi út, sem vilja giptast ýngri, en 20 og 25 ára; og mundi
þá sérhver, sem vill giptast á annað borð, ekki horfa í, ao snara út
þessum 10 dölum. Eg held þvf, að helzti árángurinn af þessari tak-
mörkun, sem stdngíb er npp á í 3. niðurlagsatriðlnu, verði S:1, ao
sveitarsjdðirnír auðgast um nokkra dali, sem g:ínga rir sjó~i sumra
þeirra, sem ekki mega missa af fjármunum sínum; en með giptíng-
arnar geingur eins og geíngið hefir. Eg ætla svo ekki a~ tala meira
um málið' ao sinni; eg vona þíngmenn sjái af þessu, hverrar mein-
ingar eg er um mál þetta.

Magnús Andresson: Ef einhver maður, sem er fæddur í þíng-
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eyjarsýslu, en er kominn vestur í Mýra5ýslu og vill giptast þar, án
þess þó a\) hafa verib þar svo leingi, a\) hann se sveítlægur, hvar
:} hann að fá samþykki sveltarstjérnarlnnar ? Hvort meinti nefndin,
að menn skyldl fá Ieyfíð hjá þeirri sveitarstjórn, sem þeir eru sveit-
lægir í, eða þar sem hann ætlar að glprast ?

Framsögumaður : Líklega þar sem hann ætlar a\) giptast.
Magnús Andrl'sson: þá hefi eg hugsað mer breytíngaratkvæbl

í þ;í átt, ab s,í, sem vill giptast, hljóti a\) f;í samþykki sveitar-
stj6narinnar í þeim hrepp, hvar hmm á Jramfærlsrðtt, og mun eg
o1'(')a það nákvæmar síbar ; þVÍ það getur vel skeð, að ein sveitar-
stjórn viljl gjarnan losast við einhvern hennmann !tjá ser, og gipti
hana með einhverjum anmörkum manni, sem er sveltlægur í öðrum
hreppum. Hvað því viðvíkur, að hafa 4 svaramenn, þ;í er eg mí
ekki á því: því ef sveltarstjdrnln "i11 ekki giptínguna, þá er eg hrædd-
ur um, ao það verbl eingir fullveðja menn, sem vll]a ábyrgjast, að
ekki verði sveitarvandræði út af giptíngunni. Hver getur se\) þab
fyrir, að hin nýgiptu hjón komist af án sveitarstyrks Í 3 ár? Þa\) geta
ýmisleg ófyrirsjáanleg tilfelli gjört það a\) verkum, enda þótt per-
sónurnar se eingir ór;illsmenn; her vill taka á sig slíka ábyrgð?
3. atribínu er eg mótfullinn, og álít eg það alveg óhafandl.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Svo eg se sanngjarn vlð
nefndina, þá skal eg víðurkenna þab, a\) þab Hr vandi að fara með
þessar bænarskrár, og leggja fiÍll víð þVÍ, sem þær kvarta um, svo að
dygði. Pa\) er gomul unikvörtun nm þessí efni bæði her á landi og
annarstaðar, en það þarf nákvæmrar aðgæzlu, a'ð reisa meiri skorður vlð
þessu, en eru í lögum vorum, ef maður á ekki fremur að spilla en
bæta. Nefndin hefir, eptir minni hyggju, ekki veríð sem heppilegust
í uppástringum sínum, þar sem hún leggur undir sveitarstjórnina að
r ába giptíngunum. Eg veit uú fyrst ekki rðt], hvað meint er með
sveítarstjörn ; það er líklega bæði hreppstjórar og prestar, eða þ;í
hreppstjórinn einn; en hvernig geta menn átt undir þessara manna
dómi, hvort einn se ér.íðsmaður, öregluruaður eða önytjúngur ? Eru
menn vissir um, að allir hreppstjörar se sjálfir svo a\) ser gjörfír,
að þeirra dómur geti gilt um það mál ? Menn vita, a\) þ6 margir
hreppstjórar se dugnaðarmenn og merkir menn, þ,í geta þeir gefizt
líka, sem eru óreglumenn, svo það getur ekki verið nein tryggíng,
þó svona se tiltekið, fyrir dómi eða allt! um slíkt mál. Nefndin
hefir jafnvel sleppt þeirri einn tryggíngunni í þessu, sem önnur
bænarskráin fór fram á, nefnilega að sá, sem neltað væri, skyldi geta

1108



heimtað skriflega neitun frá sveitarstjórninni með rístæðum, og svo
gæti þeir fario til amtmanns, ef þeir vildi, og skyldi hann ákveða,
hvort neitunin skyldi gilda eða ekki. Mer er öldrlngls 6skiljanlegt,
hvers vegna hin háttvirta nefnd hefir fellt þetta úr. Mer finnst það
eingin tryggIng, þó svaramennirnir eigi ao ábyrgjast, að ekki verði
vandræði af hj6nabandinu í 3 fyrstu árin, því þá verða optast minnst
vandræðin, ef ekki geingur því ver. 2. atril\io um 4 svaramenn er
ekki til annars, en auka mönnum fyrirhöfn og ómak, án þess meiri
trygging fáist víð það. Ao fara að áreita 3. atriðið, væri ao sparka
í dautt ljón, og þao á maður ekki að gjöra. Mer heyrist, að eing-
inn se þessari upp.ístúngu meðmæltur nema nefndin, og, ef til vill,
þíngmabur BorgfirOínga. þao er svo augljóst, að þessi ríkvörðun
nær eingri átt; það eina, sem af henni leiddi, væri, að hver, sem
væri á þessu tiltekna aldursskeiði, yrði ao gjalda lOrd. meira en
nú, til að mega giptast. Til þessarar alögu verour eingin skynsam-
leg astæða leidd. Hin háttvirta nefnd hefir haft fyrir augum ao

bæta kynið eptir því sem Mn segir; en þetta er heldur eingin trygg-
íng til þess, því þá hefði nefndin þurft fullt bann, en mí getur mað-
ur skemmt kynlð með því, að borga 10 rd. til Iatækra, Á uppá-
stringum nefndarinnar finnst mer þ;i yfir höfuð ao tala þeir gallar,
no þeir se 6hafandi; en tíl þess, all mál þetta gæti komið fram til
ítarlegri skoðunar, vil eg stínga upp á, no ef nokkurt atri'ði í upp.í-
stringum nefndarinnar verour samþykkt, þ,i verði beðið nm, ao þetta
verði tekið til greina í frumvarpinu um htísstjórnarlögin, sem er Iík-
lega í tilbtiníngl, og verour án efa lagt fyrir alþíngi fí sínum tíma.

II. Kr. Friðriksson: þall, sem nefndarmennirnir híngað til

bara sagt, finnst mer eingan veginn hafa hraklð þær m6tbárur, sem
komið hafa móti nefndar.ílitínu. Hinn heiðraði þingmaður frá Gull-
brÍngusýslu sagbl, ao eg hefði komizt í m6tsögn ,·io sjálfan mig, þar
sem 'eg hefði sningíb upp á, ao ábyrgð svaramannanna skyldi vara
í 10 ár; en eg stakk ekkl upp á því, heldur sagði ~g, að það hefði
verið líklegra, að stínga upp á 10 árum en 3, því að émegðin kem-
ur ekki fyrstu 3 árin, og það yrði eins sveítarþýngsll af þeim, sem

giptist, þótt það væri 20 svaramenn ; því að svaramenn mundi þó
aldrei ábyrgjast, að maðurinn eigi dæi fd ómegð sinni, og þá yrði
þó sveitin að taka hana ao ser. Hinn háttvirti [ramsiiqumaður
sagðí, ao sveitastjérnin, þar sem maðurinn glptist, ætti að sjá um,

að hann se ekki 6nytjúngur; en hvaða tryggíng er það fyrir sveit
mannsins? því einn getur kallað þann órúosmann, sem annar kallar
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ekki, og álít eg slíkar akvarbanír þýðíngarlausar; þær eru auk þess
SYO óflj:íblegar og óe'Olilegar, sem menn geta framast ímyndað ser,
og undarlegt, a'b hreppstjórar skuli hafa það vald, a'O raða frelsi
manna í þessu efni, og óeNilegt, ab þeir menn, sem eru að æskja
frelsis sem mests, að þeir, segi eg, skuli nú koma með bænarskr á

um, að leggja óe'Olileg bönd lÍ hið náttúrlegasta frelsi manna. Í nið-
urlagsatrlðunum stendur hvergi "alþekktir", og þ,i er auðséð, ao
sveitarstjdrnin verður a'b dæma um líka, hvort þeir oerði óriÍ'bsmenn.
þa'C, sem hinn h.íttvlrtl þingmaður fr.í Vestmannaeyjum stakk upp á,
að giptíngin skyldi verða bundin víð jarðnæði, þá sýnir slík uppii-
stungu, hversu örðugt er, að setja reglur um slfkt ; því að ekki fara
allir, sem glptast undir eins að búa; þegar eg þekkti til Ii Vestur-
landi, Tom mörg hjú, sem giptust og bjuggu aldrei alla sína æfi.
Eða lÍ þ:l ao fara ac bjöea hverjum, sem giptist, al) fara undir eins
ao Ma? (Brynjólfur Jónsson: Eg hefi .iskílið mer breytíngaratkvæ'Oi).
Þegar þingmaðurinn f'ní Borgarfjarðarsýslu talaN um, a\) sveitarfé-
lagið væri ábyrgcarfelag, og yrði því ao hafa einhverja ábyrg'b fyrir
þYÍ, a'ð sveitarþýngsli yrði eigi af glptíngunum, þii verður þa'O að 'vera
byggt :l því, sem vereur a~ liði, en ekki því, sem gjört er öldúngls
út í bláinn. Þíngmacurinn úr Gullbrfugusýslu sagðí, að mikill munur
væri á giptíngarleyfi sýslumannunna og amtmanna, og þegar svo
margir keypti leyflsbrðf hj,í amtmanni til ao giptast, án þess a7JLíta
lýsa með tier í kirkjunni, þá gæti þeir eins keypt leyfisbréf lljá sýslu-
manninum; mér þykir ekki vert, a7J lýsfngarnar minnki, því mer þykir
þa7J fallegur siður; en eg se ekki ástæðu til, að banna myndugum
mönnum ao gefa fe sitt fyrir það, sem þeir vilja, og það er munur
á óþarfa- böndum, a'b neyða menn til, a'O gefa lít fe tiitt fyrir
óþarfa, og al) gcfa lít penínga fyrir óþarfa sj.ilfvlljuglegu. Sveitar-
stjórnin getnr ekki ábyrgzt, al) lllenn verbí ekki tii þýngsla, þó menn
ekki fái ao glptast, því það geta eins komið börn utan hjdnabands,
og þar sem hinum h.ittvirt» [ramsiiqumanml þótti þao eins og orð-
skrípi ao tala um, a'ð þao spillti fegur'Oartilfinníngunni, þá gilt eg
nú ekki verið ,í því, því a'ð það er almennt m.il, a7J segja "fagurt
og gott". Eg held það se ekki astæða fyrir þínglð a7J fara fram í
þetta mál leingra, en ef þfngiuenn vilja aðhyllast breytingaratkvæði
hins hattvirta þíngmanns Ísfirbínga, þá er eg þYÍ ekki mótfallinn.
En eg er sannfærður um, a7J þó a7J bænarskra verði rituð til kon-
rings um þetta, þá verour einginn árángurinu af henni.

Fmmsiigumaður: Eg finn mer skylt ao þakka hinum hrítt-
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virta þíngmanni Ísflrðínga fyrir það, ao hann talaoi mco alvöru og
lek ser ekki að nefndartilltinu, eins og köttur ao r.1ÚS, eins og sumir
hafa gjört; hann spurrl, hvað meint væri með sveitarstjórn ; það er
sjálfsagt hreppstjórar og prestur; það hugði nefndin væri ljóst, því
það er almennt kallað SYO; með þessu er þá líka svarað þingmann-
inum úr Vestmannaeyjum; hann hél], a() prestur mundi komast í
vandræði, ef hann feingi ekki strax skýrteini frá sveltarstjérnlunl,
þegar einhver beiddi hann að lýsa með sér; en hann hefir líklega
einhvern tíma orðið að fresta Iýsíngum, til að Lí nægari upplýstngar,
hafi hann gætt alls vel, sem boðið er í tilsk, 30. apr. 182/1, og þ;i
hefði hann á meðan getið rá0fært sig vi() hreppstjóra og komið ser
saman við þ,í; þíngmaður Ísfirðínga hélt, að það yrði örðugt að segja,
hver væri énytjringur, ór:í~smaour, o. s. frv., og spurði, hver ætti að
dæma um það, hvort hreppstjórinn, sem ef til vildi, sjálfur væri ó-
reglumaður, ætti að gjöra það, þao er sjálfsagt komið undir dómi
sveitarstjérnar innar, prests og hreppstjóra; það stendur ekki í niður-
Iagsatriðunum, eins og þfngmaðurinn IÍr Reykjavík vildi, að það skyldi
vera "alþekktir" óreglumeun, en það stendur á undan Í nefndarálitinu.
Þíngmaour Ísfirðínga áfelldl nefndina fyrir það, að blín hefði sleppt þVÍ,
sem bænarskr.írnar fóru fram á, um ao færðar væri ástæður fyrir neitun-
inni, og ao sveitarstjórnin skyldi gefa þessa neitun skriflega; en nefndin
valdi heldur hinn veginn, að lata sarnsveitarmenn gjöra út um það, en
ao fara gefa manni skriflegan vitnisburð um, að hann se ónytjúngur
og óreglumaður; það er mildari vegur að láta það lúta undir sveit-
armenn ; hann áleit einga tryggíngu í þessari 3 <Íra abyrgð svara-
mannanna; en þegar gætt er að, ao þetta er ehuingls um óráðs- og
óreglu menn, o. s, Irv., þá m.í briast við, að það strax á 1. ,íri sýni
sig, hvort hann IIIuni verða til vandræða eða ekki, og þar sem hann
áleit þao hefði átt að vera 10 .ir, þá er það ljóst, að ef það er hart, að
ábyrgjast í 3 ar, þ,í er það harðara um leingri tíma og ófrjálslegra,
en upp.ístúngn nefndarinnar. H vað aldurinn snertir, þ,i sagðist hann
ekki ætla að sparka í dautt ljón; en eg held þuð se fullt lífsmark
með þVÍ enn þá, svo það þarf eiukra brjóstgæða við. Eg vona hann
finni ekki að því, þó nefndin hafi viljað bæta mannkynið, eins og
menn mí gjoræ ser far um að bæta fj,lrl'ynio. Þíngmaourinn úr
Reykjavík stóð enn upp, til ao gjöra nefnd.rr.ílitlnu eina skorpu, og
var það heppilegt, að þínginaður Árnesínga gaf honum hugvekju
um, hvað hann ætti nú að segja, þar sem hann spurði, hvað hlut-
aðeigandi sveítarstjdrn ætti a'O merkja, því annurs hefði hann komizt
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í standandi vandræðl, Eg skal nú svara þingmanni Árne~ínga því,
að eg held, að sveltarfélögunum se nægileg tryggíng Í svaramönnunum;
þíngmaðurinn sagðl þetta væri óeðlilegt öfrelsl, og skerðing á réttíudum
manna; en ætla það se þá ekki óeðlilegt öfrelsí líka Í tilskipuninni
af 1824, t. a. m. þar sem tiltekið er, að öll bnibhjön skuli vera bölu-
sett? ef menn þekkti bólusetníng ekkí aður, þ,i þætti það eflaust
ódæði, ef ætti að koma því á, og þó vita allir, hve nauðsynlegt þetta
er. það, sem stendur í 2. atriðinu, er líka kallað óeðlilegt ófrelsi,
af því það er nýtt; Því það er margt kallað óeðlilegt af þessari or-
sök, sem með tímanum þykir eðlilegt.

Benedikt Þórðarson: Eg skal nú ekki leingi tefja þínglð, og
stend eg eigi upp til þess, að skripta nefndinni; það hafa nokkrir sýnzt
vm það, en á henni sjást þó lítil iðrunarmerkin ; eg ætla nú elnúngís
að geta þess, að 1. og 2. atriði nefndarnppástúngunnar geðjast mer
allvel; margir, sem hnj.ítað hafa Í þau, hefði ekki gjört þau betri; þau
hafa nú verið kappsamlega rædd og til þrautar, svo litlu þarf við
að bæta; hvað fyrsta atriðið snertir, þá er sú takmörkun, sem það
setur, ef takmörkun mætti heita, að mínu áliti hvorki hættuleg ne
skaðleg, heldur þvert á móti; menn ætti þó að glöggva sig á þVÍ,
sem her er farið fram á; her eru að eins nefndir óráðsmenn, óreglu-
menn og ónytjúngar; og hvað eiga nri gnllmenni þessi að gjöra með
ðldúngls tálmunarlaust að hlaupa Í hjónastéttlna, og svo Í bænda-

stettina? Ekkert, nema verða báðum þeim til skammar og skaða,
þetta er nú önnur hlið málsins, og það SIÍ hin ófrfðari ; hin hliðin

lítur betur lít, og á hana hefir her þó eingin litið; en af henni
vil eg ekki hafa angun; hún er það siðferðislega aðhald, sem þessir
piltar kynni að fá til þess, að hætta að vera éraðsmenn, óreglumenn
og ónytjímgar, en bæta svo r.ið sitt, að þeir f,íi að gipta sig; mer
þykir slíkt mlldlsvert, ef lög felnglst, sem að slíku gæti stutt; hvað
2. niðurlagsatriðinu viðvíkur, þá lítzt mer það "el hugað ; það sjá
þó allir, a~ melrí tryggíng er að 4 en 2, og fjórir duga betur en
tveir. Eg veit dæmi þess, að f,itækur gamall maður vildi giptast
úngri stúlku og fekkst það á þann hátt, að ábyrgðarmenn væri fyrir
því, ef honum bættist ömegb, að hvorki hann ne hans þyrfti til
sveitar að koma; tóku sig þá saman nokkrir menn og ekki fáir og
geingu undir vanda þann; en sá vandi er þeim en þil ein gin byrði.
Þri~j:\ atrioil'l geðjast mer ekki; eg ætla hvorki að leggja því lof ne
last, því hinn haæruverðug! 2. konúngkjörni þingmaður hefir gjört
því þau skil, sem mer virðast því vera hæfilegust.

1112



Arnljótur Ólafsson: Eg vil áskilja mer það breytíngaratkvæbl
víð 1. atriðið, að 3 ár verði breytt í 5 :ír. Þíngma~ur Ísfirðínga
korn mer til þess, með þVÍ að tala um trygginguna; þó gjöri eg
þetta breytíngaratkvæði ekki til þess að tryggja þann, sem vill giptast,
heldur til að tryggja sveitarfðlögtn ; eg segi þetta vegna þess, að hin-
um háttvirta þíngmanni var svo annt um tryggíllguna, að hann vildi
einnig tryggja þann, er giptast ,iII, þó það hafi ckkl verlð tllg.íngur
nefndarinnar. Eg lofaðl, að sýna þíngmanni Reykvíkinga fram á það,
að það væri minni von á sveitarþýngslum af ógiptum mönnum, en
af gíptum, að því leyti sveítarþyngslín kæmi af barn eign, og skal
eg þá segja honum fr,iþ'Í, að þao er eins og 1 móti 10. Margra
ára reynsla hefur sýnt þetta.

Ólafur Jónsson: þao gleður mig, að þingmenn verða að sjá,
a'b nefndin nu ekki svo ólrjáblynd, sem sumir þingmenn hafa álit-
íð. Mer skildist á ræðu hins hefðraða þingmanns frá Vestmanna-
eyjum, að hann áliti, að nefndin hefði heldur átt að binda giptíng-
arleyfíð við það, a'b maðurinn hef ci víst jarðnæbi. Nefndin hafoi nú
sett ser það, að láta ekki f.itæktinn eingaungu geta aptrað nokkrum
manni frá því, að fii hjónabandið; en það vita allir, að til þess a'b
taka jarbarpart, og fara a'b btia, þurfa talsvero efni, og þess vegna
vildi nefndin ekki binda giptíngarleyflð vlð þetta. Sami þingmacnr
Mlt, að svaramennirnir ekki mundi vilja taka upp á sig þessa á-
byrg'b; eg held það se nú ástæðulaust, að óttast það, er hjónaefnin eru
ráðvönd og efnileg; en se þau það ekki, og Hi því ekki svaramenn,
þá er þeim það hvöt, til að bæta rá\) sitt.

Indriði Gíslason: þao var eimingls það, sem vakti Iyrlr mer,
þessi ógreinilegu orð: "hluta'beigandi sveitarstjórn", þegar eg áskildl
mer breytíngaratkvæðíð ; en þar e'b þíngmaður Árnesínga hefir nú
bæbl teklð þetta fram, og tekur ser breytingaratkvæð! í sömu stefnu
og eg 'Vildi gjört hafa, þlí líklega sleppi eg mínu, ef eg felli mig
víð, hvernig breytíngaratkvæðln eru löguð.

Jón Sigurðsson frá TandraseIi: Eg held þa'b hafi ekki verlð
neitt ófyrirsynju, að þessar bænarskrár voru sendar híngað til þings-
ins, og ekkert ófyrirsynju, a'b nefndin hefir furíð í sömu stefnu,
því það eru fleiri dæmi, en 'Vitni þurfi til að lelða, að ráðlausra ör-
eiga giptíngar hafa bakað þau mestu sveítarvandræðl, og mer sýnist,
a'b þó nefndin hafi þótzt ætla að stíga her nægilega l:íngt, þá hafi
hún stigio hingt ofskammt; hún talar her um órá'bs- og óreglumenn,
og ónytjúnga; þessir karlar held eg nú að aldrei ætti að fá hjóna-
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band, meðan þeir heita þetta; eg held þeir ætti fyrst a~ láta af
"illu síns vegar, og ávinna ser betra mannorð, aður prestur mætti
leiða þá inn í þá heilögu stett, hjónabandið; og mig hellfurðar. a~
nokkur ærlegur maður, eins og þingmaður Reykvíktnga, skuli ota þVÍ
fram, að fii þessum törturum konur og börn til .íbyrgðar, Slíkt er
reU til að auka neíg af vondum hjörum og kvalastöbum, og fj{}lga
ólukkulegri kynsléð í landinu; þeir ekki elmingls halda hyski sínu Í
vesöld og volæði, meðan þeir lifa, heldur alla þess lífstfð þar á eptir,
þar það vegna vonds uppeldis, sem einhvern veginn kreistir það fram,
(sem ekki deyr af trnssaddml) verður aldrei að manni, eða fært til
ao geta verið í mannlegu felagi, vegna vankunnáttu, ómennsku eða
hetlsuleysls ; því held eg, að þat se ekki að gjöra gott verk, að vilja
grundvalla í landinn þessara tilnefndu manna sj.ilfræðlsr.iöleysu, held-
ur virðist mer, að fulltrúaþing landsíns mætti finna fulla nauðsyn, að
reyna ao koma í veg fyrir, að hver r.iðleysíngínn geti a~gæzllllaust
ganað til slíks Iyrirtælds, sem hjónabandið er, án þess a~ skynsamra
IIIutað eiganda ráa megi við hafa; fyrsta niðurlagsgrein nefndarinnar
þykir mér ekki vel eða glögglega orðuð, þar hún segir, ao þessa
menn megi ekki gefa í hjónaband, ef hlutaðeigandi sveitarstjórn se
því mót fallin; kann ske ab hún vitl ekkert af því, og geti ekki kom-
it neinulll mótmælum vie; þVÍ maðurinn getur verið í fjarlægu her-
nci fr;Í sínum sveitar.ítthögurn, þá hann vill gipta sig; en her er

eingin skylda lög'b <Í neinu, a~ aðvara hlutaðelgandi sveitarstjórn.
Líka vil eg láta taka skýrt fram, að það se Blí sveitarstjórn, hvar
marurinn ii svcit ; því það er samkvæmt lugaandanum, eins og til-
skip. 30. april 1824 til nefnir það 111\1 þ.í, er standa í sveitarskuld ;
þíngmaður Árncsruga tók ser breyttngaratkvæðl um þetta, og styo eg
þ.ið ; eptir neludarulitlnu þurfa þessir menn ekki nema annaðhvort að fá
t lll.ítssemi sveitarstjóra síns, ebnr svnruruenn, sem lofa abyrgð í 3 ár;
þetta líkar Illel' heldur ekki; eg vil að svoddan fólk verðí bæði að
hafa þriggja áru ábyrgönnucnn og samþykki sinnar sveitarstjórnar,
til a'b geta komizt í hjónaband, og því tek eg mér rett til þeirrar
breytíngar, a'b ekki megi gefa þessa ór<Í'b~öreiga í hjónaband, nema
með samþykki þeirrar sveitarstjórnar, hvar maðurinn á sveit, og a~
svaramenn þeirra viljl abyrgjast, a~ ekki stundi af þeim sveitar-
vandræði í hin næstu 3 ár. 3. atriðið um aldurinn kann ao verða
óvinsælt fyrst, af því þa'b þykir évanalegt ; en víst er lögaldurinn
til giptínga, sem er, nógu snemma settur, en það er líka kann ske
mígn Língt stlglð her frá 16-20 og frá 20-25; mitt á milli kynni
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n'ð vera m.ítulegra, en lítil þvingunarlög virðast mer þó þetta, sem
nefndin hefur sett, og reyndin er Blí, a'ð fæst dugandls- eður heldra-
fólk gíptlst fyr en á þeilll aldri; þeir, sem hugsa nokkuð fram í
veginn, þykjast varla vera búnir að Ma sig undir að inng.ínga stöðu
þessa fyrri, nema rett í einstöku tilfellum.

Jón Hjallalín : Þíngmaour Reykvlkfnga sagði, að þær hindr-
anir <Í hjón bandinu, sem sttíngi'ð er upp <Í í 1. og 2. grein, væri
til þC~5, a'ð fyrirbyggja það, sem fagurt er og gott; en rruí eg spyrja:
er það fagurt og gott, þegar halfþroskaðir rableysfngjar hlaupa sam-
an via einhverja stelpunn, sem hvorki er fær um ac vera húsmóðir
eða möctr, til þess aa fríast úr þeirri vist, hvar þau gæti betur lært
briskap og hjúskap? þa'ð er mikið bágt, ef þessi þeinkíngarh<ittur
skyldi vera almennur, og bænarskrnln frá Þínghöfcafundi segir, að
hann se svo almennur, að til vandræða horfi, og ýmsir þíngmenn
kvarta yfir þessu í sínum sýslum, og þv! sýnbt mer, að þeir, sem
kvarta yfir tálmunum á slíkum hjénubdndum hlynni fremur ao því,
sem ekki er fagurt og gott; því þessi þeinkíngarh:íttur hjá úngnm
el' hvorki fagur ne góður , hann er þvert lÍ nuit merki upp <Í skeyt-
ingarleysi, sj.ilíræbl, og fyrirhyggjuleY5i. þar sem þessi hjcínaböud
i öOfl1m löndum ekkl eru hindruð mco lögum, þ.í kemur þao "Íst af
því, aa þau ekkl tíðkast, og ei á þann hátt sem her; margt er og ,1
móti því fr:í gamalli reynslu og l.mdsvenju, að eingir menn giptitit
fyr, en þeir eru 25 ára, þó þetta í sunira augum eigi mí aa vera
einhver fjarskaleg synd á móti persónulegu frelsi manna, og þó hefir
nefndin verið harela miskunsöm, svo eg vona, aa hún mæti ekki mót-
báru í þCS5U. Þa~, sem þingmaður Borgfircínga sagði, er ekki satt;
það er margt kvennfólk, sem glptist fyrir innan tvítugt. Sunrlr
skilja ekki, að það geti gjört munníeluginu illt, að menn giptist
úngir; en það er annað fel,lg, sem hefir hart þetta mal til meðferð-
ar; það er Academílb Í Pari", sem hefir sýnt, hvað flyti af giptíngu
úngra persóna og n.iskyldr.i, og það stakk upp ,í, aa fyrirbyggja slíkt
með lögum, og það held eg að þætti ekkl frj álslegt hérna hjá OS8,

en það eru nóg dæmi <Í Íslandi til þess, aa þessar ringu giptíngar
geta verið lffsfarlegar, bæði fyrir móðurina og fóstrlð ; hvað giptíng-
ar holdsveikra viðvíkur, þ:l verður að lísu ekki girt fyrir þær með
þessu; en ver ætlum þó heldur að stycja a'ð þeilll lögum, sem ver
höfum, og það gæti verið spursmál um, hvort þeir, sem eru að kalla
barnúnglr, ætti að hafa læknlsattest eða eigi, ef aldurinn er bundin
vio 16 og 20 ár; því holdsveíkln kemur sjaldan fram, fyr en eptir
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tvítugt. þessi sjúkdómur byrjar sjaldan her, svo þa~ sjáist, innan
tvítugsaldursins, en það fer optast nær að brydda á honum frá 20.
-25. ársins; eg þekki einga orsök, þegar eg undan tek öþrifnað og
illt víðurværí, j,í eg þekki einga verri orsök, en glptíngar úngra í
þVÍ tilliti; þetta er ekkí einúngis sagt af minni eigin reynslu, held-
ur er það staðhæfð reynsla tveggja nafnkenndra norskra lækna, sem
mikíb hafa feingizt við holdsveiki ; það er ekki svo gleðilegt ástand-
ið her á Suðurlandi í þessu efni, að það se líklegt, a~ þíngíð vilji
ekki hlusta lÍ þær ástæður, sem stuðla til að aptra útbreiðslu þessa

aumkunarverða sjúkdóms. þilð eru mí 68 holdsveiklr í suðurnmt-
inu, það er nú kann ske ekki :eins mikið Í hinum ömtunum; en það
er þó að líklndum fleiri, en menn vita og getur komið fram; því
það er líka reynsla fyrir þVÍ, a~ veiki þessi stundum kemur frám í
ættum, sem aldrei hefir orilið vart við hana áður í undangángandi
kynslóðum, og hefir þetta mjög fario í vöxt á hinum seinustu 20 árum.
þó þetta nú kann ske þyki "Magurt«, er það þó ekki ástæðulaust,
og það má þó finna þessu grundvöll, sem vert væri að íhuga,' aður
en því er kastað. Eg gjör! skyldu mína, að benda á þetta, þó eg megi
sj;í, að það muni koma að litin liði, þegar menn hafa mí einu sinni
felnglð það hugfast, ao þetta se óhafandi, af þVÍ það niðurbrýtur það
sjalf'ræbí, sem sumir her kalla "frj;íI3ræM«. þao er Í þessu máli ekki
auðvelt a~ snúa hugum lllanna eða sannfæra þá, og allrasízt með

ástæðum, sem ekki er að búast við, að hver maður eigi hægt með
að skilja.

Stefán Eiríksson: það eru nú svo margir búnir að kveða upp
daubndérn yfir þessu nef'ndarrilítl, að eg held það se nú tómt mál

fyrir mig, að fara að halda í því lífinu. Hinn 6. konúngkjörni
þíngmubur skorabi á okkur hreppstjörana að segja álit okkar á
málinu, og get eg þ,í ekki annað en verið honum samdóma, að mál-
efnið se yfir höfuð nanðsynlegt ; eg er nú briinn að vera hreppstjóri
í 16 ;ír, og í hrepp mínum hafa verið frá 10 til 14 érnagar, og helm-
ingur þessara ómaga hafa verið ekta borin börn þeirra, sem nefndin
kallar óráðs- og óreglumenn og ónytjtínga, og eg "ii bæta \'i'ð letíngja;
af þessu vona eg nú að þíngmenn sj.ii, að það er þó nauðsyn á
einhverjum takmörkunum í þessu, sem öðru, og því ætla eg að gefa
atkvæði mitt fyrir 1. og 2. uppastúnguatrlðl nefndarinnar; það

hefir verið færð til sú ;Ístæ'ða, að hreppstjórinn ekki vissi, hverjir þessir
óreglu eða ónitjtÍngar væri; en sú ástæða hefir ekki neitt við að
styðjast; enda hefir hún komið fram frá þeim mönnum, sem hvorki
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hafa verið hreppstjórar,' eða haldið hjri ; því rnabur getur strax her
nm bil sagt þa~ víst, ef maðurinn, sem fær allbærilegt kaup, leggur
aldrei upp neinn skíldíng, þá se eg ekki, til hvers er að gefa slík-
an mann í hjónaband, nema því að eins, a~ hann feingi r.íbdelldar-
sama konu, og það er ekki sveitarstjórninni vorknn að þekkja; þá
hafa nú h.írémabar raddir komið fram um 3. uppastringnna, að
htin væri éhafandl, og mer sjálfsagt geðjast sízt að henni, enda þó
færðar hafi verið með henni þær astæðnr, sem svo ern sennilegar,
ao þeim verður ekki neltab ; þv] ao trúa einum fyrir konu og börn-
um og allri helmilisstjórn, á meðan hann má þó ekkl r;Íoa yfir

20-30 rd., þá sýnist, 30 slfkt ekki eigi að vera takmarkalaust ; en
af því mer þykir nefndin hafa sett skllyrbið fyrir giptíngarl eyfinu
of hátt, þá ætla eg að taka mer breytíngurntkvæðl 11 þl1 leið, að
settir verðí 5 rd. í staðinn fyrir 10 rd. Hinn háttvlrti þingmaður
Borgflrbíngn hefir tekið ser breytíngaratkvæbí á þ.i leið, sem eg ætl-
aðl að gjö.ra yio 1. atriðið. þa~ eru annars merkilegar mótbárur, sem
hér hafa komið fram um þetta mál, að eingin takmörk skuli mega

hafa um þetta sem annað ; þa~ er eins og menn skyldl segja, að
bezt væri, 30 hafa eingin Iög um neitt; en það er þó gamalt mál-

tak: "meo lögum skal land byggja, en ólögum eyoa".
Jón Sigu1'ðsson frá Kaupmannahöfn: Eg vona hinn h.ittvlrtl

framsögumaður muni eptir þVÍ, a~ eg lastað! ekki nefndina fyrir
það hún vildi bæta kynlð, heldur þótti mer henni hafa miður tekizt
í því, að vilj» lofa hverjum og einum að gjöra það, sem hún kallar
að skemma kynið, fyrir 10 dali.

Brynjólfur Jónsson: Eg vil a~ eins skýra breytíngnratkvæðí
mitt betur. Eg gel,k út frá þVÍ, að flestallir ætla no verða sjálfs sín
ráðandl, og þetta mun vera þa~ almennastn, þó einstöku undantekn-
íngar kunni að finnast, og því þótti mer þao vlð eiga, að þeir, sem
ætla ser að glptast, hafi hugsao ser fyrir einhverju jarðnæði, eða a~
minnsta kosti vissu hrísnæðí ; en þó víl eg bæta því vlð : "a~ hlut-
aðeigandl prestur finni ástæðu til þess".

Forseti: þar eð ekki taka fleiri til máls, álít eg undirbúníngs-
umræðu þessa máls um slðír loklð, og skal eg biðja hina heiðruðu
þíngmenn, sem hafa áskíllð ser breytíngaratkvæðl í barnaskóla mál-
inu, að koma með þau ekki seinna, en Id. 9 á morgun. Ákveo eg
því næst fund á mánudaginn hinn 8. þ. m. Id 12, og til tek fyrir-
fram til dagskraar þess fundar, a~ þá komi til alyktarumræðu r
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jarðamatsmt1lið, barnaskóla málið, og málið um toll af tómthúsum
og óbyggðum lóðum í Rey'hjavíli.

Fundi slitið,

8. ágúst - tuttugasti og níundi fundur.
Allir á fundi. l>íngbók frá tiíoasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskrtinni verður þá fyrst tekið til á-

Iyktarurnræðu og atkvæbagreiðslu jarðamatsmálið, sem er konúnglegt
frumvarp.

Hinn h.íttvlrtl þfngrnaður úr Norður-Múlasýslu er framsögu-
maður í uuillnu,

Eg hefi látlð prenta atkvæðaskr.í í málinu, og von a eg, 30 allir
þíngmenn hafi hana fyrir ser.

Af k v æ ð a a k r si
í [arðamatsnuilinu,

1. Ilppisttinga Jóns Si,qurðssonar Ir.i Kaupmannahöfn, Páls Sigurðs-
sonm' og II. Jú. Eriðrikssonar:
a, Ao alþíngi rúN konúngl frá, ao löggilda frumvarpið. - Eða

til v ara :
b, ao löggildíngunni verði frestað.

2. Gísli Brynjð7r~son:
All hið nýja jarðurnat verði eigi löggilt í stað hins forna, held-
ur Lítl stjórnin endurskoða það, og þó ao eins í þeim tilg,íngi,
ao byggja lí því nýjar álögur eða skatta.

3. Breytíngnrutkvæöl Páls i11elsteðs og Jóns Sigurðssonar frá Gaut-

löndum:
a, Ao hin nýja jarðabdk öbllst ekki lagagildi, fyr en 6. júní

1863.
b, Vlðaukautkvæbí hinna sömu vio a:

Ao stjórnin hlutist til, að hið nýja jarbabdkarfrumvarp
verði sem fyrst gjiirt þjöbinní kunnugt, ao þjóðinni gefist

kostur á, að benda á þá helztu galla, sem þykja vera á
jarbamatinu, og að stjórnin sfðar á haganlegasta hátt lagfæri
þá, þar sem ástæða þykir til vera.

4. Breytíngaratkvæði Páls f3igurðssonm':
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a, A~ þíngi~ ákveði rnælikvarða til þess, að settur yorM dýr-

leiki eða hundraðatala á allar jarðeignir á Íslandi eptir því
leibrðtta matsverði, sem hver jörð hefir í frumvarpinu, svo
að ákveðið dalatal hins leiðrétta matsverðs g:íngi í nýtt jarð-
arhundrað, þannig:

í Skaptafellssýslu •
- R:ínglÍrvalJasýslu

- Árnessýslu .
- GulIhríngu- og Kjósarsýslu .
- Borgarfjarðarsýslu .

29 rd.

34 -
30
31

- Vestmannaeyjasýslu
- Reykjavík

- Mýra- og Hnappadalssýslu
- Snæfellsnessýslu
- Dalasýslu
- Barðastrandarsýslu .
- Ísafjarðasýslu

- Strandasýslu
- IIIÍna vatnssýslu .
- Skagafjarðarsýslu
- Eyja~jarðarsÝtilll
- þíngeyarsýslu
- Norður-Múlasýslu
- Suður-Mrilasýslu

28
26
32
29
30
25
30 -
!5
25
25
22
27
34 -
50 -
50 -

b, lJfinni hluti nefndarinnar (Arnljótur Ólafsson og Guðmund-
ur Brandsson) :
Ao hundraðatalan se reiknuð út með amtadeilum, sem
þíngið stakk upp á 1857.

e, Frumvarpsins 1. grein, (með akveðnum tíma eptir 1. uppá-
stringuatriði nefndarinnar):
Hin nýja jarðabók fyrir Ísland, er samin hefir verlð sam-
kvæmt tilskipun 27. maí 1848, 1. gr., skal öðlast laga-
gildi 6. dag júnímrínaðar 1861.

5. Frumvarpsins 2. gr.
a, Minni hluti nefndarinnar (Arnljótur Ólafsson og 'Vil-

hjálmur Finsen):
A~ sfðarí hluti 2. gr., frumvarpsins: "einnig skal upp frá
þeim degi - eptir hinni nýju jarðabók", falli hurt.

b, Breytíngaratkvæðl Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum:
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Ao seinni hluti 2. greinar: "þó askílst þeim - prestum
eptir hinni nýju [arðabök'', falli burt.

e, Breytíngarntkvæðí Sveins Skúlasonar við 2 gr.:
að í stað seinasta Ilðs: "þó áskílst þeim prestum -- jarða-
bók", verði sett:
"Þó áekilst þeim prestum og sýslumönnum, sem eru í
embætti, þegar hin nýja jarðab6h öðlast lagagildi, að fá
endurgoldið af ríliissjóði, það sem þeir missa í við breyt-
ínguna á tíundargjaldinu. .

d, Breytíngaratkvæbi Jóns SigurðssonG1' frá Kaupmannahöfn,
við 2. gr. frumvarpsins:
A'ð í stað orðannn : "þó áskilst þeim prestum o. s. fr\'.-
eptir hinni nýju jarðabók", komi þetta :
Sá halli, sem prestar verða fyrir ítíundartöku sinni fyrir
breytíng á dýrleika jarðanna, urður þeim bættur úr
jarðabólwrjóðnum (rí1dssjóðnum)".

e. Sj,ílf 2. gr. frumvarpsína (samþykkt af meiri hluta nefndar-
innar) :
Eptir þessari hinni nýju jarbabdk skulu greiddir skattar,
tollar og gjöld þau til almenníngs þarfa, er eptir þetta
kunna að verba lögð lÍ [arbir á Í:llandi; einnig skal npp frá
þeim degi, sem að ofan er nefndur, heimta og greiða allar
tíundir ar jörðum á Í:llandi eptir þeim dýrleika, sem ;l hverja
jlil''ð er settur í hinni nýju jarb.ibók ; þó áskilst þeim prest-
um, sem eru í kallinu, þegar hin nýja jarbabók öðlast laga-
gildi, réttnr til að tal", preststíund sína af jörðunum eptir
hinum eldri dýrleika jarðanna, á meðan þeir eru Í þVÍ sama
kalli, svo framt jarbartfundin er á þann hátt rííari, en ef
hún væri reiknuð eptir hinni nýju jarðabók,

6. Frumvarpsins 3. gr. (Nefndin hefir stúngið upp á, að þetta atriðl
falli burt).
a, Fyrra atriOi:

Enn fremur skal Iarið eptir hinni nýjn jarðabók, þá er ;í-
kveða skal hinn svo nefnda skatt, ao því leyti, sem það er
sumstaðar venja, að leggja saman, þegar svo stendnr lÍ,

fasteign og lausafð til þess að reikna út skattinn.
b, Breytíugaratkvæbí Sveins Skúlasonar:

Ao í stað seinni hluta greinarinnar komi þessi grein:
"Eptir þessari hinni nýju jarðabók skal enn fremur greiða
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þann hluta alþínglskostnaðarlns, sem samkvæmt opnu breti
18. júlí 1848 er jafnað niður á jarðir eptir afgjöldum
þeirra".

e, Varaatkvæbl Ásgeirs Einarssonar, að ef þessi grein (b)
verður samþykkt, verði vi~ bætt: "og að gjald þetta takist
af öllum jörðum í landinu".

d, Síðura atriðí :
þar á móti skal þeim hluta alþfnglskostnabarlns, sem lag~-
ur er Ii jarðirnar, jafna niður á sama hátt og að undanförnu,
þánga'ð til öbruvísl verður dkveðíð.

(Nefndin hefir sningíð upp á, að þetta atriM falli burt).
7. Frumvarpsins 4. gr.:

(Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn stíngur upp á, a'ð þessi
grein falli burt).

a, Breytfngaratkvæðí Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum:
A~ í staðan fyrir ,,20 ár" (í 4. gr.), setjist ,,10 ár".

b, Sjálf 4 gr. frumvarpsins (samþykkt aC nefndinni):
Þegar 20 ár eru liðin frá því, að hin nýja jarðabók ö~)ast
lagagildi, skal það tekið til yfirvegunar, hvort ástæ'ða se
til, a~ leggja hana undir almenna endurskoðun.

e, Vi'ðaukaathæN Sveins Skúlasonar:
þó skal hverjum, sem getur fært ljós rök fyrir því, að jör~
sín se rángt metin, 5 fyrstu árin eptir löggildíngu jarðabök-
árinnar heimilt, a~ bera fram ástæ~ur sínar fyrir stjórnina,
til þess a't>fá matinu breytt.

d, Víðauka- og vara-atkvæðl hins sama vi~ sömu gr. (eC statt
e fellur):
"þó skal a~ því, er áhrrerir varpjarblr í norð-austur og
suðurumdæmlnu, að tilhlutun stjórnarinnar endurskoðun fram
fara eptir 5 ár, a~ því leyti þar a'ð lútandi kvartanir með
astæðum verba þá fram komnar".

8. Hvort blðja skuli konúng a~ gjöra frumvarp þetta (samkvæmt
þessari atkvæðagreiðslu) a~ lögum.

Var máli'ð síðan afhent framsögumanni.
Framsögumaður (Halldór Jónsson): Um þessa laun gu at-

kvæðaskrá skal eg nú ekki vera lángorður; það er vonandi og ósk-
andi, a~ atkvæðagreíðslan heppnist svo, ab þínginu ekki verðí til
ámælis og áríðandi málefnum vorum til tálmunar. Um einstöku
breytíngaratkvæ'ði ver~ eg a'ð fara nokkrum orðum, Eg segi þaÞ
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verði til ámælle fyrir þíngið, fyrir merkilegu ésamkvæmuí við sjálft sig,

ef það fellir frumvarpið, eptir allt, sem undan er geíngið ; og eg cf-
ast ekki UIU, að það yrti til skaða fyrir skattam.ílið, ar því ekki er
}le verður vfsað á þann gjaldstofn, er betri se; þar ;i ofan mundi
flestum landsmönnum þykja úrángurinn verba Ielegur, j;í sorglegur
af þeim bænarskrdm, sem dundu að úr öllu landinu fyrir 14 aruui
síðan, og af ölluni þeim kostnaðarsama tíma, sem bdíð er til þess

að verja; já, eg er því miður hræddur um, að hinn ciginlegi jarða-
matskostnaður yrði borgaour með hinni mestu óánægju. Að fresta lög-
gildíngunni lít í tóma óvissu (nr. 1. b), er því ískyggilegru, sem ekki
er stúngíð upp ií, í hverju skyni þao eigl ao vera. Ekki veit eg
heldur, hvernig sú endurskoðun, sem sninglð er upp ií undir 2. tölul.

ætti að fram fara, eða hvernig hún kynni 110 heppnast ; og í öllu
falli yrbí lnin að tálma skattamálinu, má ske um mörg ár. Að því

er snertir 3. breytíngarutkvæblð, finnst mer ekki hægt, að rýma saman
staflið a og b ; í fyrra Iíðnum finnst mér liggja, ao jarðamatlð, eind
og það nú fer frá þínglnu, skuli löggildast 6. jriní 63; og falli síð-
ari llðurínn ('J: viðaukaatkvæðíð), hlýtur þetta að vera meiníngin, og

hvaða gagn er þá að drættinum ? þó eg fyrir kjördæmi mitt gæti
verið llnægour með sýsludeili. eptir því, sem stúngi'ð er upp II hon-
um í breytíngaratkvæbí nr. 4, verð eg þó að vera þessu breyting-
aratkvæðí með öllu mótfallinn; því það miöar aubshíanlega til ao
halda þeim gamla ójöfnubl sýslna á milli. Yfir höfuð verð eg ah
vera bæði amtadeilum og sýsludeilum mótfallinn fyrir þat, ali þeir

eru byggðir á eintómum líkum og getgátum. - Staflíb e eða d,
undir tölulíð 5. gæti eg því að ei ns aðliyllzt, ao þínglð vildi til
vara aðhyllast staflið e, þ. e. 2. gr. frumvarpsíns óbreytta. Breyt-
íngaratkvæbl 6. b lýsti eg yfir við undlrbúníngsumræbunu að eg
Iéllist á; en varaatkvæðinu 6. e verð eg að vera með öllu mótfall-
inn, þ"í það breytir abalundlrstöðunnl undir þessuni skatti, þ. e.
alþíngístollínum ; en breytíngaratkvæðíð 6. b setur að eins hundr-

aliatalio í stað afgjaldanna. Í 4. grein Irumvarpslns finnst III er
vera til tekinn hæfilegur reynslutími fyrir jarðamatlð, og er eingíu
vissa fyrir þVÍ, að endurskoðun verði þá alitin nauösynleg ; en 10 ,ír
þykja mer of stuttur reynslutírní. Af víðaukaatkvæbinu 7. e er eg

hræddur um ali lllundi Ieiða margar tilefnlslitlar umkvartanlr, sem
vandræðasamt mundi verða um að dæma, og felli eg míg betur "ið
staflíð d víðvíkjandl varpjöröunum ; því það er að ætlan minni sá

verulegasti galli á jarbamatinu, ao þær munu yfir höfuð hærra matn-
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ar í norð-austur og suðurumdæmunum. en f vesturumdæmínu, og finnst

mer þetta mætti laga lín mikilla umsvifa og kostnaðar, og þá kæmi
meiri jöfnubur fram milli arntanna, svo þVÍ síður er tilefni til ab

fara fram á amtadeila. Skal eg 1:\\'0 ekki fara fleiri orðum her
um að sinni.

Jón Sigurðsson fd Tandraseli : Eg gat þess strax vlð undir-
búníngsumræðu þessa máls, að eg mundi ekki hafa verlð meðmæltur
því, að þetta verk væri sett lí stofn í fyrstu, hefði eg þ:í verlð li
þíngi; en að ónýta það nú, það er þó sannarlega fsj.írvert ; því ætti
menn þó enn að reyna til, að laga það ; það er mí búið að marg-
skoða og sj,l það, að einn deilir yfir allt land verður ómögulega
hafður ; það voru strax Í fyrstunni reglurnar til [arðarnatslns, sem
gefnar voru Í svo lausu loptl, að sinn matinn varð hafður víð í
hverju landshéraðinu ; þetta "arð líka að vera eptir mát.a og kríng-
umstæbum, sem hver harði fyrir ser; Þ\"Í það hæfir ekki Í öllum
byggðarlögum li einu veg, segja líka okkar gömlu lög; Þ\'Í hefir ver-
iú mestur gallinn á jarbamatinu s:i stóri mismunur á millum sýsln-
anna, en minni innan sýslu, sem VOIl \'ar; þVÍ þar var verk þetta.
strax betur sameinað, þar sem einn sýslumaður fylgdi eptir öllu

verkinu, og jarðamatsmenn voru einatt úr næstu sveit í hinni;
þessi samelníng var eingin brúkuð milli sýslnanna, sem þó liefðl þurft,

þVÍ varð allt sundurleitt. Alþíngi sá það líka strax, þegar jarðamat-
íð kom fyrir sjónir, að einn deili væri ómögulegt við að hafa; það
hefir SYO verið reynt lí ýmsar síður á þremur alþíngum, og með sitj-
andi nefnd í Reykjavík á milli þínga, ab koma þessu verki saman,
og á síðasta þíngi 1857 varð það sigrinum næst, a~ þá héldu
menn, að það yrði mí notað með því móti, að hafa nú amtadeilí ;
nú fór ver, að stjórnin skyldi nú ekki geta þýbzt þetta; það vita nú
allir, a~ ekki er eindeilirinn hentugri mí, en hann var á næsta þíngl,
og þegar hann var óhafandi þa, þ,i er hann óhufandi enn; taki menn
nú sýsludelll, og reynum nú til, ab laga jarðamatlö með honum í
þetta sinn, heldur en að kasta öllu verkinu; fari stjórnin þá eins
að enn, og kasti þeim máta, þá er það ekki meira, það er þá elns
og vant er; geti Mn þá aldrei korulð ser saman "ib alþíngi eða
þý'ðzt ráo þess, og röksemdafærslu hyggnusta og kunnugustu manna
f landinu sj,ílfu, þá held eg Mn stuðli sjálf til, að ónýta allt sam-
an, og er þ,i bágt fyrir alþíngl, að bjarga því við, þegar ástæður
þess eru ekki heyrðar,

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg verð nú fyrst ab
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geta þess, a'b mel' finnst vandamál a'b grenja atkvæðí, ef fara á eptir
atkvæðaskrá þessari, sem her er. l)a'b er mí 1. gr., sem er mín

upprístringa, og svo er það 2., sem er lík; eg se ekki, ao maður
geti greitt atkvæði Ilm það svona í röð, fyr en rnabur ser hverju
fram vindur, eba hvernig frumvarpio verður ; þannig hugsa eg margur
þíngmanna vildi sj:i, hvernig frumvarpio yrði lagað. En eigi að
greiða atkvæði UIU það svona, þá er ekkí nema tvennt fyrir, sem
svörum býour; það er annaðhvort all fallast á 1. uppástúnguna, annað-
hvort ao ráoa frá, að löggilda frumvarplb, eða r.íða til ao fresta því.

Mer finnst ekki verba úr þessu r,íOi(i, nema hinn háttvirti forseti
vildi bera fyrst upp 4. tölulið, o. S, frv., en í 4. e bíði árstalið
þ:íngao til se~t, hvað kemst í gegnum, og verða þ,i þíngmenn sföur
í vafa um, hvernig þeir skuli greiða athæði sín. Ilvað efnið sjálft
snertir, þ.i hefi eg litlu að bæta yio þab, sem eg sa gbl víð undir-
búníngsumræcuna, vlðvíkjandl meiníngu minni um málið. Eg skal

einúngis geta þess af því, sem hinn hrittv lrti (mmsögumaður sagöi,

að eptir hinu gamla jarbamnti værl einginn gjaldstofn til, sem stæði,
þ:í haldast þau gjöld, sem nú eru, öröskuð, og þó leggja ætti á
nýja skatta, þá yrði það eingin vandræði; það mætti leggja þá á af-
gjaldið, eins og sagt hefir verið, eða þá öðruvíst. Gæti maður að,
hvernig hér rí stendur með skatta, getur maður ekki búizt "i'b miklum
tekjum af jarllasköttum ; það er lítið víb þá unnið og stendur ekki
í neinni tiltölu við þann kostnað, sem af því leiddi, ef gjöra skyldi
nýtt [arðamat 10. eða 20. hvert ár. Eg finn ekki nauðsyn á neinu
jarðamatl, en eigi það nú endilega ao vera, og ef það verbur lögleítt,
þri er það auðsætt, ao minni hluti nefndarinnar, hinn 4. konúngkjömi
þingmaður og þfngmabur Borgflrbínga hafa á rettu a'b standa; þYÍ
þao er ekki órett, þó þetta nýja jarðamat einúngis gildi fyrir kom-
andi skatta, en hitt fyrir þá, sem nú eru; þetta er líka aldeilis sam-
kvæmt því, sem "ar í Danmörku, þegar þar var sett ný jarðabék;
því gömlu skattarnir stóðu eptir því, sem á~\lr var. En þao bið eg
þíngmenn aðgætl vel, a~ vilji þeir þao ekki, en vilji jarðamatlð
innleitt, og jafnskjdtt því breytt, sem afgamalt er, og staölð hefir
um l:íngan aldur, þ,i er þar með gjörbur hinn mesti öréttur ; því

þa~ er tekið frá einum og lagt til hins, hvorttveggja ástæðulaust.
Ilvað jöfnuCinn yfir höfuð snertir, þá hefir það verið sýnt, a~ það
er mikill ój1ifnn'ður milli hinna einstöku sýslna, að þat hafi verið
jöfnuour milli hreppanna. eu ao honum se öldúugis raskað. Hvað
amtsdeUinn snertir, þá halda sumir, að hann gjöri allt gott, aðrir
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vilja hafa sý~ludeili; en því þá ekki heldur a~ kasta öllu, allt fram
ab yfirmatl, og hafa S\'I) hreppa deili ? A~ vilja sýsludeíll, það er
her um bil það sama og að segja: það m.í ekki kasta jarðamatinu,
en Litum stjórnina kasta því, þar ver vitum mco vissu, að fyrst hún
ekki vill hafa amtsdeilinn, þ;i vill hiin því síður hafa sýsludeili.
En þa~ er sá harðasti dömur, sem kveðinn verbur upp yfir jarða-
matinu, ef sagt er, að það þoli ekki einn deili yfir allt land : því
þetta er grundvallaratriði fyrir jarðamatinu fr.í upphafi. Viðvík-
jandi endurskoðuninní, þá er það þa~ lraskalegasta, sem menn gæti
gjört, að gefa von um hana eptir 20 ár, og vil eg vera þrí í mesta
máta mótfallinn. þa~ er óþarft, a~ gera slíka von; stjrim og þíng
geta eins <Ín þess yfirvegað, hvort endurskoðunar þarf við, en mað-
nr lí ekki nú fyrir fralll a~ skuldbinda sig til, ab taka upp á þess
konar, sem ætti a~ vera sem sjaldnast gjört.

Forseti: Hvað atkvæbaskrrinní viðvíkur, þá get eg eptir n.i-
kvæma yfírvegun og samanburð bæði við [ramsiiqumanri og skrifara
þíngsíns, ekki se\'l betur, en að atkvæðunum se rett niðurskipuð. 1.
uppastúnga vill algjörlega r.iba frá, ao frumvarp stjórnarinnar verði
löggilt; upp.ísuiugan tölul. 2., sem er beinlíuis sett í samband víb
tölul. 1. með orðinu "eða(', fer fram ii, ao Higgildíngunni verði frest-
að um óáhe'ðinn tíma; þessar 2 breytíngarupp.istringur verba því
ao vera á undan hinni 3., sem ræður til, að fresta löggildíngunni
11m vissan ákveðinn tíma fram yfir það, sem upp á er stúngið í
frumvarpi stjórnarinnar (tölul. 4. e). Eg se þVÍ ekki betur, en a~
allar þessar nppastúngur, tölul. 1. - 3., fari fram á breytíngu II uppá-
stúngunni í Irumvarpi stjórnarinnar 1. gr. : "a'ð jarðabókin verði lög-
gilt 1861 ", sem nefndin hefir samþykkt, og eigi því að vera allar og
koma allar til atkvæða á undan þessari uppruna-upp:ístúngu, og það
íþeirri röð, sem þær standa fjær eða nær henni. þetta virðist mer
verba a~ ráða meiru, en það sem hinn háttvirti þíngmaður Ísfirðínga
benti til, "ao það væri þægilegra fyrir þíngmenn, al'> þurfa eigi að
greiða atkvæði um, hvort fresta eigi lögglldíngunnl, fyr en sel'>væri
fyrir endann á atkvæðagreiðslunnl um hin önnur atri'ði frumvarpsins
og um hinar fram komnu breytíngaruppástúngur yi'ð þau. Enda hafa
uppastringumennlruir að tölul, 1. og 2. sjálfir orðið að jata, að
þeir raðgerðu ekki ne tóku, ser þessi breytíngaratkvæðl í þVÍ skyni,
því þau voru ekki borin upp til vara, heldur skilyrðalaust, á~ur en
atkvæðaskrnln kom í ljós. Og þó a'ð nú upptístúngumar tölul. 1.
og 2. yr~i felldur, en flest eða öll atriði frumvarpeins yrði samþykkt
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þar á eptir með meiri hluta atkvæða, þá se eg ekki betur, en að allir
þeir, sem þar eptir yrði óánæg~ir með þá atkvæðagreiðslu, geti
greitt athæði á móti tölul. 8., er einmitt fer fram á, hvort biðja
skuli korning a~ löggilda Irumvarpíb, samkvæmt þeirri atkvæbagreíbslu,
sem þá verður af geingin.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Abalspursmalíð er: vill
þíngið byggja dóm sinn á rökum? því það má bæði þjeío og stjórn
vera um a~ gjöra, a~ hann se byggour á rökum, og fái a~ heyra
það ; en þíngutenn geta ekki byggt dérn sinn á rökum, fyr en þeir
!ljá frumvarpið ~j.ilft, hvernig það vero ur ; ella koma menu til að
greiða tvisvar atkvæcl lIITl það sama, og annaðhvort að neita þVÍ
fyrsta, af því þeir víta ekki atkvæðagrelðsluna, eða þá neita því sein-
asta, sem er þrí ao greiða athæti um það sama og undir 1., en
þao gæti þó farið svo, a~ niðurstaðan þá yrði það mötsetta, svo
menn játuou því seinast, sem menn neituðu fyrst.

Vilhjálmur Finsen: Mer finnst það vera með öllu rett eins
og það er á atkvæðaskranni; meiníngin hlýtur að vera sri, Il~ þeir
greiða atkvæði fyrir 1., sem ekki vilja löggilda frumvarplð, hvernig
sem atkvæði svo falla, en það er ekki það sama og undir 8., þVÍ
þá er borið upp: hvort menn vilji það verbí Iöggilt eins og at-
kvæðagreiðslan þá er fallin.

Konúngs{ulltrúi : Þegar mril þetta kom fyrir til undirbírníngs-
umræðu her á þíngi, og eg hafði lesill nefnd.rr.ílítlð, hélt eg, ao því
mundi verba greiður vegur gegnum þínglb, og það því fremur, sem
nefndin í iilIum ahlatritllm IUlfN fallizt á frumvarp stjórnarinnar.
Eg tók þess vegna ekki til orða víð undirbriníngsumræðuna, og líka
af því, að þó ao nokkrar efasemdir kæmi fram hjá þeim þíngmönn-
um, er fyrst töluðu, komu þó hin eiginlegu mótmælt gegn löggild-
ingu jarbabékarlnnnr ekki fram, fyr en svo seint, að mel' þ(ítti eigi
hent, að lelngja mlkíð undlrbúníngsurnræðuna, og ásettl mer því að
geyma athugasemdir mínar til álykturumræðu. Þa~ vorn eiginlega
2 ágreiníngsatriði frá minnl hlutum nefndarinnar, sem einnig stóðu í
nefndaráliti nu, sem eg ekkl var samþykkur, og sem eg þess vegna
nú þarf að fara nokkrum orðum um. Hill fyrsta ;Ígreiníngsatri~ið,
sem eiginlega heyrði til fyrstu greinar Irumvarpsins, fór fram ,1
það, að hundraðatalan skyldi reiknast út með þeim 3 sérstnklegu
amtadeilum, er þfngtð stakk upp á 1857. Eg sýndi fram á þa\') á
síðasta þíngi, og það eptir því, sem eg ætla, bæði greinilega og skor-
inort, a~ þetta væri að raska frá grundvelli öllu jarðnmatlnu og
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öllum þeim lei~rettíngum, sem fram vlð þa'ð hefðl komíð, og þess
"egna ónýta allt það, er gjört hefðl verið til a'b koma jarðmatinu á
fót bæði heima í héruðum og her á þíngum. Á þessa skoðun mína
hefir nú stjórnin fallizt, eins og hinu heíðraba þíngl er kunnugt, og
þessari skoðun hefi eg enn þá ekki getað breytt, og það þrí síður,
sem margir hinna heiðruðu þíngmanna, bæbi þeir, sem eru móti jarða-
matinn, og eins hinir, sem með því ern, en ;í'ður hafa Yilja'ð þrí-
deíllnn, nú lÍ þessu þíngi hafa styrkt skoðun mína og stjórnar-
innar með mörgum og sldlmerkílegum röksemdum. Stjórnin mun
heldur ekki hafa breytt, og mun ekki breyta meiningu sinni í þessu
tilliti, svo það getur ekki orðið nema annaðhvort til ónýtis eða til
a'ð fella málið a'ð öllu, ef þínglð enn þ:i á ný skyldi fara a'ð taka
upp aptur nmtadeíllnn. Ástæ'ðllr minna hlutans fyrir amtadeílln-
um í nefndarálitinu eru öldringls ónógar og þýðíngarlausnr. Sú ein-
asta af þeim, er Í fyrsta :í\iti sýnist a'ð geta þýtt nokkub, er sú,
a'ð ef einn deilir er við hafður yfir land allt, þ:í lækkar hin gamla
hundraðatala Í vesturnmtlnu, en hækkar dálíti'ð Í hinum örutunum.
fletta styðst nú við þá sk oðun , a'ð gamla hundraðntallð hafi verið
rett, og með rettnm innbyrbls jöfnuN í hverju nmtí fyrir sig. En
fyrir þessari skoðun er eingin röksemd fær'ð, og verður ekki heldur
fær'ð j þ,'í þegar það er almennt viðurkennt, a'ð gamla hundrabatallð
var með tímanum orðið svo órelt, a'b það Hr öldúngis óhæfiJegt
til að Hra stofn fyrir nokkrar ;ílögur, þá flýtur þar af, a'b þa'ð hefir eins
"erið lírelt og újafnt í örntunum innbyrðis j því það er óhugsandi, ab
þab hafi veríð újafnt og órelt í hverju amti fyrir sig, en þó jafnt og
rett!<Ítt Innbyrbís millum am tanna. þa'ð er og gó'ð ;lstæCla til þess,
þó hundraðatalan hafi hækkað í norður- og austuramtinu, þrí þar
nr hundraðatalan í 2 sýslum, nl. Mrilasýslunum, svo lág, að hrin í
samanburðl ,·m aðrar sýslur landsins "ar yfir höfuð a'ð tala í sama
hlutfalli sem 1~: 20 eða 6: 10. og sama ;í ser, ef til vill, a'ð nokk-
ru leyti stað með Skaptafellssýslu f snburamtlnu, og því er það
edlilegt eg rðtt, þó hundraðatalan hækkað! nokkuð í þessum örntún-
um. En slíkt lÍ ser, hvað heilar sý,;lur snertir, eingan veginn stað í
vesturamtinu,

Anna'ð ágreiníngsatri'bi minna hlutans er vi'ð 2. grein frum-
varpsins, og fer þVÍ á flot, a'ð sí'ðari hluti 2. greinar frum-
varpsíns skuli falla burtu, svo að tíundir skuli gjalda framvegis
eptir hinu gamla hundraðatalí, en ekki eptir því nýja. Eg
vil nú j;íta, að slík ákYör'ðnn, sem ágreiníngsuppástúogan
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fer fram á, hefir töluverðar ástæ~ur a~ styðjast "i~; en þó get eg
ekki ráM~ hinu heíðraða þíngl til þess, a~ aðhyllast þessa uppa-
stringu ; þVÍ bæðl hefir þing þetta á~ur farið því á flot, að tíundin
skyldi greiðast eptir hinu nýja jarðamati frá þeim tíma, það væri
löggilt, og líka hefir stjórnin aðhyllzt þessar tillögur alþíngis; líka
hafa margar raddir bæbl á þinginu og út um Iandið latlð það í
ljósi, að þjóNn mundi kunna því bezt, og það mundi vera viljl henn-
ar, að tíundin gyldlst eptir þVÍ nýja hundraðatalí, er sett verour á
jarðirnar frá þeim tíma, að það verour löggilt, og eptir þessu mun
stjórnin fara.

Auk þess, sem eg þannig ekki get fallizt á uppástúnguatrlðl
minna hlutans, get eg eigi heldur fallizt:í uppasníngn nefndarinnar,
eptir hverri 3. grein frumvarpsins skyldi falla burtu. Fyrri partur
teorar greinar um það, að hin nýja jarðabók skulí leggjas t til grund-
vallar, þegar spurníng er um hinn samanlagða skatt, er ao sönnu
ekki mlkllsverður, og mun sjaldan hafa nein voruleg áhrif á llPp-
hæð skattsins. En seinni parti greinarinnar ætti menn ao halda,
því eg álít þao ófært mí undir meðferð þessa máls, að fara að breyta
áhörouninni um greiðslu alþíngistollsins, því ef upp á þVÍ væri stúng-
Ið, þá ætti að fara meb það sem serstakt III ,tlefni á þfnglnu,

Eg skal enn nú gjöra fáeinar athugasemdir við það, er fram IWIlI-

i~ hefir í umræðum þfngrnanna í þessu máli. Einn af hinum helðr-
uðu þíngmönnum talaði um það "privilegeraða Hartkorn" í Dan-
mörku, og leiddi út af þVÍ, hvernig farið var með það, a~tínndina
ætti að greioa eptir þeim eldri dýrleika jarðanna, en ekki eptir því
nýja jarðamati. En þetta á alls ekki vlð. Rio "privilegeraða Hart-
korn" í Danmörku hafði skattafrelsí, en af þVÍ stjórnin og rfkisþíng
Dana vildi láta þetta skattfrelsl af nema, var upphæð skattafrelsisins
"kapitaliseruð(' og eigendum hins "privilegeraða Hartkorns" borgað
þetta skatta frelsi með rentuberandi skuldabréfum, En með því ao
kaupa skattfrelsið af eigendunum npp á þenna máta, öðlaðlst stjórn-
in rett til þess, a~ leggja eins mikla skatta á hi~ á~ur "privileg-
eraða Hartkorn" eins og á hill .)óprivilegeraða(', svo þar við tap-
ablst ekkert fyrir rfklssjéðnum. Einn heiðrnður þfngmaður let þá
meiníngu í ljósi, að tíund ætti ao borga af þeim hundruðum í þeim
gömlu Skalholtsjörðum, sem þær viú hi~ nýja mat hefði hækkað um ;
svo a~ t. a. m. eigandi þeirrar Skrílholtsjarðar, er aður hefði verið
50 hundruð, en nú væri metin 60 hundruð, nú ætti að borga tíund
af þeim 10 hundruðum, um hver jörðin hefði verið hækkuð ; hvar af
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þá aptur virblst a~ lelba, a'6 sá, hvers jör~ hefði "eri'ð lækkuð um
10 hundruð, ætti a'6 fá endurgjald fyrir tíund af þessum hundruðum,
En þessi kenning er eintóm villa. Allt Bkalholtsgdelð, og hver þess
einstök jör'6 fyrir sig, hafðl tíunda frelsi frá gamalli tfð, og hinn
sama tíundarfrelsl héldu þær eptir söluskllmálunum, þegar þær voru
seldar og urðu eign einstakra manna.

Hvað mí upp.ístringuatrfbln lÍ atkvæðaskr.ínnl snertir, þá skal
eg elngan veginn rekja þau öll, en minnast elmlngls á nokkur þeirra.
Eg verð a'6 rá'tla þinginu fr:í, að aðhyllast fyrsta upp.ístringuatrlðlð,
eptir hverju beN'6 er um, ab jarðamatsfrumvarpið ekki fái lagagildi,
því eg ætla, a'6 ef þínglð samþykkti slfkt, þá yrti það mjög övínsælt
bæði hjlí þjriðlnnl og eins hj,í stjórninni. Her hafa á fyrri þíngum
frá öllum pörtum landsins komið margar bænarskrar, er beblð hafa
um jartamatlð. Þíngi'O hefir í Iyrstunnl abhyllzt þessar raddir, og
síðan með áhyggju, elju og heppni leitazt víð, að beina því leið, til a'6
koma því á sem beztari fót, og þíngið hefir át.t því að fagna, a'6 stjórnin
í öllum abalatrlðum hefir fallizt á tillögur þess í jarðamatsmallnu. Ef
nú þíngi'b eptir allt þetta skyldi fella jarðamatsm.ílið, fæ eg eigi betur
se'6, en a'6 það skytíst undan skyldu sinni, bæði ,i'6 stjórnina og þjóðina,
gjörM sjálfu sðr vansærní og gjörM árdngurslausan allan þann kostnað og
erflöl, sem híngab til hefir verið haft fyrir jarðamatlnu. Og hvað ætti nú
a'6 taka til bragðs, ef þessu jarðamati væri kastað ? þar er ekki nema
tvennt fyrir höndum: annaðhvort a'6 Líta gamla hundraðatallb halda
ser, en nm það játa allir, að þa'6 se öldtíngis óhafandi, til a~ leggja
á þa'6 nokkur ný gjöld, ellegar þrí að fara a'6 byrja aptnr nýtt jarða-
mat með nýrri aðferð. Þa~ yrbl þá líklegast, að menn tæld til þess,
sem upp lÍ hefir verið stúngíð, að bíta nokkra menn ferðast her um
land allt, til að meta jarl'Jagózio, líkt eins og fari~ var að eptir hin
síðustu aldamót. Eptir því, sem mí er ástatt, veitti ekki af þYÍ,
að hver þessara manna hef'6i allt a'6 2,000 rd. laun um ári~, auk
fæðlspenínga og ferðakostnaðar, og þar e'b mí slíkum jarðamatsmönn-
um ekki mundi veita af 4-8 árum, til þess að fá af lokið jarðamat-
inu, yrði þetta allt óbærilegur kostnaður landinu. Og hvað mundi
vinnast "i'b allt þetta? AUs ekkert; þVÍ þess konar jarðamat yrðl
nauðsynlegu a'6 byggjast á sögusögn bændanna. og yrbl þess "egna
ekkert árei~anlegra en það, sem fram fór eptir bin síðustu aldamót,
og miklu éfullkomnara en það, sem nri er ráN'b til að kasta. Sömu
ókostum er þa'6 líka bundið, að fresta jarbamatinu ; því mer virðist,
a'ð ef uppástúngan 1. b yrðl samþykkt, og [arðamatlnu yrði frestað
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öldringis óákYe~j't~ og um óákve~na tfð, þ:í væri þa~ hið sama, sem
að re Ila jarðnmatíð öldungis, en aðferðin miður sæmandi. Sá eini
skynsami mriti, til að fresta nokkuð jarðnmatinu, er s;í, sem faríð er
fram á í breytíngarntkvæðinu undir tölulið 3., nl. að láta jarðamat-
ið ekki gánga í gildi, fyr en 6. júní 1863, í því skyni, að mönnum
il tímabilinu þiingao til gæfist kostur á, a~ laga þær stórkostlegustu
mb fell ur, er vera kunna Ii jurðamatínu. Þe~si aðferð styðst einnig
vlð það, að líkur framgéngsm.irí var víð hafour í Danmörku "iI) sí~-
asta [arðarnat. þar stóð mi jarðamatið ekki yfir í 100 ár, ein! og
einn heiðraður þíngmaður sagði, heldur var það fyrst fyrir skipað
með til sk. 1. okt. 1802; en löggilt var það með tilsk, 24. júní 1840,
en þó svoleiðis, ao það fyrst skyldi gánga í gildi 1. jan. 1844, og
II þeim tíma var miinnnm eptir vissum reglum gefinn kostur á, að
fá lagabar þær stórkostlegustu misfellur á jarðamatinu. þá var og
fyrirsklpað, að jarðabókin eða réttara útdrættir ar henni skyldi verða
auglýstir í hverju héraði, svo a~ menn því betur gæti áttað sig ii
öjöfnum þeim, er á voru jarðamatinu. Sýsludellinn vil eg ekki tala
um, en yfirhita þínginu að fella hann, eins og það áttu hefir gjört;
eg vil einúngis geta þess, að ef breytíngaratkvæðið nr. 3 verour sam-
þykkt, þá ;í viðaukaatkvæðið 7. e ekki við. Eg vil nú yfirláta rn.il
þetta atkvæðagreiðslu þfugslne, en bið hvern þann, sem annt er um
sóma þess, ao fella ekki jarðamatsm.illð ; þvf eg er viss um, ao ef
því verður kastað, rýrnar álit þíngsins hjií stjórninni, og hylli þess
ltj:í þj6Nnni.

Páll lIIelsteð: Eg ætla mí ao eins ao tala f;íein orð um breyt-
íngarathæci það, sem eg á þ:ítt í á ntkvæðaskr.inní. Þingi'ó heyrði
um daginn, ao þao er fjarri mer, ao vilja kasta jarðarnatlnu ; það
væri, ao eg taki svo til orða, bæöl synd og skömm ; en þar eð mer
þykir það ekki eins fullkomið, og tískandi og vonandi væri, vildl eg
fresta liiggildíng þess til 1863, og Því trik eg mer þetta 3. breyting-
aratkvæði, og vona eg, ao það ekki se 6:;kynsamlega riiNo; eg hygg
og, ao það se skylda þingsins yi'ó þjóOina, að gefa henni kost f., að
korna fram með umkvartanlr sínar um misfellurnar, sem vonandi er,
að ekkl verði svo margar, a'ó þa~ verði serlegur kostnaðarauki. Hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi benti .1 það, að þessu gæti orðið þannig
framgeingt, að nefnd manna yrðl sett í hverja sýslu eba amt, til þess
að laga jarðamatlð þar, og held eg það væri mjiig vel til fallio; en
eg held það se nú nokkurn veginn gott í hverri sýslu lít af fyrir sig;
en þegar sýslurnar aptur eru bornar Saman hver vi'ó aðra, þ,i koma

1130



fram miklar ójiifnur. Eg held þetta gæti nú lagast, ef menn færi
þannig ab, ab nokkrir af þeim nefndarmönnum, sem herði starfab al:>
matinu í annari sýslunni, færi í hina næstu, og tæki Þ;\F þátt í lag-
færíngunum, og svo geingi það koll af kolli, sýslu úr öýslu, og yrN
það þá sama fyrirkomulag og hart var Innbyrbís milli hreppanna
184\); eg set í fyrstu sýslunni se 4 lagfæríngamenn, svo færi 2 af
þeim í næstu sýslu, og starf þar með, o. s frv, og þar eð hrepp-
arnir eru nokkurn veginn jafnir sín á milli, þá er líklegt þannig kom-
izt jöfnubur ii milli sýslnanna Innbyrbis. Þíngmanni Barðstrendingu þótti
jarðamatið gott í alla staði, og kom með dæmi því til sönnunar, a'ð ekki
væri þær ójöfnur ,1, sem menn léti, og færði hann eina jör'ð til úr hverj-

um fjóroungi, sem hann sugbi ser stæði á sama hver væri, en þetta
sannar ekki nærri því n6g. Eg get komið með mörg dæmi, bæði rir vest-
uramti og suðuramti því til styrkingar, sem hann sagði, að jöfnuður þessi
á ser stað sumstabar ; því jarðamatib segi eg se víða gott. En eg skal
á hinn b6ginn koma með f,íein dæmi, sem sanna það gagnstæða, en
miklu fleiri hefi eg þó til, sem eg vil ekki tefja menn á að koma með,
Eg tek til dæmis Bessastaði í Gullbrlngusýslu; þeir eru ept.ir hinu nýja

[arðamati 48 hndr.; Grenjabarstaður er 48 hndr., Svignaskarð
48 hndr. og Fjall ii Skeiðum 48 hndr. þetta virðist mer mí vera, og
þetta eru svo ólíkar jarðir að kostum, að einginn, sem til þekkir,
getur verið í vafa um, að her er ekki jöfnubur á, þá tek eg til
dæmis Rauö kollsstabl í Hnappadalssýslu, 12 hndr, jöro, afbragðsvel end-

urbætta og einstaklega "el setna, en svo ber eg saman "ið þessa jör'ð,
aðrar 12 - 13 hndr. jarðir t. a. m. Klj.i og Grbh61 í Helgafellsveít, \'es-
aldarjarbir, Olkeldu í Stabarsveit. KOn!lngsfulltrúi og hinn 3.
konúngkjörní þíngmaður þekkja þessar jarðir og vita, a'ð það er satt.

Sama er al'! segja um Fjarðarhorn í Helgafellssveit, mestu rýrðarjiirð,

þessar jarðir eru 13 og 12 hndr., og n þeim verður þ6 ekkl fram-
fleytt meira, en þetta 3 - 4 kýr, í stað þess, al'! á Rauðkollastöðum
má hafa helmíngi fleiri. Eg gæti komið met mörg slík dæmi, til að
sýna gallnna, en eg skal ekkl tefja þíngtð lelngur, þar að auki er
breytíngin orðin nauðsynleg, sökum þeirrar breytingar, sem er orðin
á jörðunum sjálfum, og sbi eg til færa eitt dæmi, a'ð Nes her við
Seltjörn var á'ður 40 hndr. með Akurey ; eptir hinn nýja lllati er
þa'b 97 hndr., og þar er Akurey talin í, en síðan hefir sú breytíng
á orðið, að eyjan er orðin annari! manns eign, og jörðin Nes annara
eign, sinn er nú eigandi a'b hvoru, og þVÍ getur ekki hundraðatalan
á Nesi verið rett; enda kemur þá eyjan hvergi til mats, og svona
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'mun það yí'ða vera, þettll þarf að laga, og þetta má laga, það bætir
jarðamatið og gjörir það miklu víðunanlegra, það þarf ekki að verða
mjög kostnaðarsamt, og því er betra að fresta því, eins og eg hefi
níoið til.

Jón HJallalín : Eg hefi enn þlí sem kornið er ekki breytt mein-
ingu minni um jarðum.ulð, hversu ófullkomlb sem það á að vera.
Þa~ ern sorgleg tímanna teikn, ef nú væri farið a~ kasta þessu
[arðamatl, sem svo leingi hefir verið unnið að, eg held fram und ir
1/2 mannsaldur ; menn ætti að gá að Þ \'Í, að þó gaIlar se á því,
þlí eiga menn her ekki ao láta ser verða á stærsta gallann, a~ skjóta
slíku máli fd ser ár eptir lír, því a~ af því leiðir, að ekkert verð-
ur gjört. Eg held við höfum líka nóg vandamálin, þó "er kæmumst
til elnhverar nlöurstöðu í þessu; og höfum ver nú fyrst um sinn

sveitarstjérnarmallð og vegnbótamalið, svo "er þurfum ekki að óttast
fyrir, að sitja iðjulauslr. Mer virðist nauðsyn til bera, að koma því
af, sem komið verður, bæði í þessu og öðrum málum; til þess ætl-
ast stjórnin, og Íslendíngar hafa rettl<íta kröfu á því, a~ oss rniðí
eitthvað áfram. Eg er sannfærður II III , ao jarðamatið hefir marga
galla; en það hefir þó altend nokkuð gott við sig, og hrakur marg-
ar ójöfnur og ó"anngirni, sem mí er. Menn hara leingi fundið, a~
gamla jarðamatið er dhafundt, og finna þa~ ávallt betur og betur.
Ilvað breytíngnratkvæblð undir tölullð 3. snertir, þá "eit eg satt að
segja ekki, hvað það II að þýoa; eg er eingan veginn viss um, að
þa~ verði betra 1863 en 1859; en um það "ii eg vera viss, áolll'
en eg greiði atkvæði fyrir, að sjtÍoa þenna graut leingur; því mðr
þykir ólíklegt, að mönnum bætlst öIl vizka á einum 4 árum; það
el' ósköp a~ heyra það, þegar skynsamir menn láta eins og þeir blÍ-
ist við a~ Þ á verði allt fullkornið. Mer þætti gott, ef það væri nokk-
ur líkindi til, að það yrðí bætt að nokkru eptir 20 ára umhugsun
og bollaleggfngar. Eg get því ekki fallizt á þa~; eg held það se
ekki nema tómur hugarburður, að halda a~ menn muni nokkurn tíma
fríast "i~ allar misfellur, sem verba kunna. þao er svo margt, sem
getur spillt gæðum jarða her hjá oss, og þarf ekki mörg ár, til þess
að færa úr lagi, og eptir því ætti menn ekkert jarbamat að hafa,
því að við slíku er ómögulegt a~ gjöra; og vildi menn kasta jarða-

matinu sökum þess, þá er það her IlIIl bil hið sama og að segja,
"þa'/) lí ekkert jarðamat a~ vera her á landi'"; og það kann IlIÍ að
vera, að það se rett; en það hefði menn þá átt að hugsa ser fyrri,
og ekki eyða tímanum og ærna- peningum ár eptir ár svona út í
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bláinn til einkís. Sumir ætla nú a~ bæta gallana með einhverjum

deili; en eg er nú 8VO skilníngslaus, a~ eg se eigi, hvernig þetta
verður; eg held þa'ð se ekki nema til að gjöra allt verra, þYÍ fari menn

. ab hafa sýsludeili, þá koma hreppadeilar, og loks kotadeilar, Eg efast
því um, að þetta haft nokkurn griðan ;íl'ángur. Eg hefi einga Sann-
færíng um það, að þessir deilar gefi neina tryggíngu móti -mísfell-
unum, sem menn eru svo hræddir um. Eg ætla nú ekki að tala um
þetta leingur ; eg heft enn þ;i hina sömu meiníng vlð þetta mál, og
víð nndlrbúníngsumræðuna. Eg vil taka jarðamatið eins og það er,
og öldúngls sleppa þessum þriðja tölulið ; um hin breytíngaratkvæð-

in skal eg ekkert tala j eg held það se lírlð gagn ab sumum ar þeim.
Forseti: Eptir ésk ínnanþíngsskrtlaranna, sem er sanngjiirn og

eðlileg, skal eg biðja hina heiðruðu þíngmenn, þegar þeir tala um
hin eimtöku atriði á atkvæbaskrrinnl, a~ til greina þau með tölulið

og staflið, þYÍ þa'ð er annars ómögulegt fyrir þá, að átta sig á því,
um hvaða atriðl menn eru helzt a'ð rreða.

Guðmundur Brandsson: Eg gat þess vi~ undlrbriníngsumræð-
una, að þ6 að menn nú færi ab fresta jarbamatinu, þá mundi rívinn-
íngurinn verba sá, <10 menn mundi f;í endalaust jarðarnat ; því að

þegar menn skoða þetta mál fnl rótum, þá yrðl lringt að leita; her
er ekkert jarðamat :íf,tIr, nema þat>, sem gjört var eptir aldamótin,
sem ekki er fylgt. Af bók þeirri eptir konferenzr.íb B. Thorsteín-

son, sem eg hefi nokkrum sinnum minnzt á í öðru máli en þessu,
ser maður, a\') fyrst hefir verið rarr/) að telja upp jarðir í Hdlastiptl
1525, eða hið 8\'0 kallaða stélsjarðnreglstur, sem ekkert er annað, en
upptalníng þessara jarða meb afgjöldum þeirra og rekarðttlndum ; síð-
an 1550 yfir klausturjarbírnnr í Hölastlpti, 1597 yfir konringsgriaíð;

aptur 1639 og 1660; 1681 yfir bænda eignirnar ; þab er allt svo 6
sinnum á 140 árum, eða her um bil elnusinnl á 23 árum; en þetta
er ekkert mat, heldur er það tínt upp og flokkað eptir eigendum,
þ:íngab til 1695, að þessu fyrst hefir verið safnað feitt; svo hefir
þetta aptur verlð ítrekað 3 sinnum á 65 árum, eða her um bil einu
sinni á 22 árum. En fyrst 1760 var nú þessu safnað saman í eitt,
en þab var ekki löggilt jarðabók, sem þá var samin, heldur var það
ein heild ar ölIu hinu, sem búíb var áður. þarna er nú grundvöll-
urinn, sem menn nú 6mögulega vilja sleppa, þ6 þab virðis] að mega
vera ljóst, að hægt se ab ímynda ser, hvernig byggt verði á slíku,
og hvort þörf se á jarðamatt. Þegar þessu máli var fyrst hreift
1847, þá þótti þörfin brýn fyrir nýtt jar'ðamat,og þó nú þyki ójöfn-
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ur á því, þ,i verða þær lÍYallt nokkrar; en þa'b er ekki reu a'Okasta
steini á Reykjavíkurnefndina fyrir 6jöfnnrnar; þær eru öðrum að
kenna, þeim sem gáfu og gefa ríttu henni skýrslur ; því menn vita
t. d., ab cingin sekt verður Wg'O ;l dómarann fyrir þab , þ6 hann
dæmi rangan dóm eptir fölskn vitni. Eg skil ekki, ab neitt vinníst
með drættinum, hversu l.ingur, sem hann ætti ab verba. Eg veit
ekki, hvort eg skildl þingmann Snæfellínga rétt ; hvort þsssar nefndir,
sem hann talaði um, hafa átt að vera arntsnefndir, sýslunefndir,
hreppanefIldir, hvort elnúngis ætti ab jafna milli sýslnanna, en ekki
amtanna; en það held eg gjiiri ekki nema rugl; þ6 eg verðí ac j,íta
mer væri 6ljlÍst, hvernig hann vildi koma því fyrir. Eg skal játa,
ab í Gullbrfngusýslu og Kjésarsýslu eru ekki verulegar 6jiifllllr;
því þeim, sem voru, hafi þær nokkrar verið, var breytt af
Reyl,javílmrnefndinni, sem lítið var; ef ekki er verra annarstaðar,
sem Iíklegt er, þar sami mátinn hefir verið við hafður yfir
allt, þ,l m.í það heita gott. þessi UIlIta deilir, sem margrætt
hefir orbið UIll, hefir rni orðið fyrir hÖ1''01l1ll drimi ; en það
eru á'()ur færðar ástæcur fyrir honum, bæði sl,ýrt í nefndarálitinu og
eins á þínginu 1857, og svo líka núna í umræðunum. En abalor-
sökin er ójöfnur á nndirmatinu, og hvar þ,í helzt? Í vesturumtlnu;
og það el' því ekki ástæðulaust, þá það væri fært fram í vesturnmt-
inu, því þaðan eru a'Omiklu leyti sprottnar tálmanir þær, sem jarða-
matið hefir orbið fyrir, og siÍ kostnaður • sem þar við hefir "erið
bundinn, síðan yfirmatið var um garð geinglb. Eg sagði um dag-
inn, að það væri sá ójiifnu()Ur lÍ, að 2 Flatey jar ekki hrykkí til
fyrir einni Viðey, og að tvær Hreppseyjar væri rúmlega eins og ein
Eingey. Um Hólma í Reyðarfirði er sagt, ab þeir se of háir; þeir
verba 307 hndr.j en það er þó ekkí svo ljöst, að það se of hátt;
það hefir verið sagt, ab þar feingizt 300 pund af dún, svo eg minn-
ist einu sinni á dúninn, og þegar 4 rd. I,íst fyrir hvert pund, þ,í er
það sama og renta af 30,000 rd. ab <illu öðru slepptu; en rúm 9,000
tní jeg þeir se metnir; þetta held eg se l,íngt frá að se ósanngjarnt,
því þ(S menn dragi frá hehníng dúnverðslns fyrir tllkostnaðí hans,
þá verða þó eptir 15,000 dalir. En þegar Hdlmar ern bornir saman
"ið Eyjahrepp á Breiðafirði, þ.í er þessi eina jörð lítið meira, en
heilllíngi meira metin, og það munu þó allir, sem nokkuð þekkja til,
geta dæmt um, hvert hann se ekki betri en 3 Hólmar. Hjörtsey lí
Mýrum er 53 hndr., Nes á Seltjarnarnesi er með Akurey matið 97
hndr., og beri menn það saman, þli er ólíku saman að jafna. Staf-
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holt í .Mýrasý~lu er nú 39 hndr., Reynivellir í Kjós 47 hndr., og hefi
eg talað við þann, sem hefir búíb á bií~um þessuni jörðum, þab er
dérnldrkjupresturinn hérna, og segist hann taka Staf holt lángt fram
yfir hina jörbina. Eg ætla nú ekki all til færa fleiri dæmi, en það

er nóg til all sj.í, að veeturarutlð stendur í litlu hlutfalll "i'b hin
ömtín, og mundi það sannast, ef rannsakað væri betur. Eg skal nú
ekki tala meira um amtadeilinn, en leggja hann ii þíngsíns vald; þó
hann falli her á þínglnu, þá vil eg þtÍ heldur taka jarðamatlð, eins
og það er með einum deili, en a'Oþví verði nú alveg kastað, þó tÍjiifn-
ur se á því ; þó er þetta verulegt atriði, því það munar her um

1,100 hndr, í suburaurtlnu, og rúmum 700 hndr. í norður- og aust-
uramtinu. Um breytíngaratkvæðin skal eg nú ekki fast ; hinn hátt-
virti framsögumaður hefir gjört það. Hvað 5. e áhrærir, þii hefir
það það víð að styðjast, að það er fallegra :i pappírnum, eins og
eindeil irinn, en jöfnuðurinn er þó betri í því, sem nefndin fer fram
á. því þa'b er þó meiri ójiifuu'bur fyrir prestinn, en fyrir bæudurnn,
sem liggur undir breytíngarutkvæðlnu, ef ekki fæst þuð, sem það fer
fram á; því þa'b er hægra fyrir marga, að bæta einum upp, held-
ur en fyrir einn, að líða halla þann, sem verða kynni í þessu; það
ætti því ekki að standa í vegi, því það er ójiifnu'ður, sem kemur

níbur á einum, hitt á mörgum, og þetta er ekki nema Yt partur af
tíundinni, sem verið er a'O tala nm, og ekki leíngur en meðan þeir,
sem nú eru í embættinu, eru þar; það ætti því ekki a'b hindra lög-
gildínguna, ÞtÍ það feingist ekki, sem þetta breytlngaratkvæði fer fram
á; því eg vil ekki kaupa Iegurð á pappírnum fyrir IÍjöfnu'ð á ein-
stöku mönnum. Vill sýsludeilinn skal eg nú ekki vera margorður,
það saxar f sama fari'ð með hann; en hann nær naumast samþykki
þíngsins, eptir sem ræður hafa falli'ð um hann her. Eg lái nú ekki
þíngmanninum úr Rang.írvallasýslu, ÞIÍ hann beri hana fyrir brjristi,
því hún hækkar vill eindeilinn í samanburði víð það , sem hún var
áður, og mun hún þá hafa þótt fullhá; en þ6 eru 3 sýslur hærri,
sem mer þykir óvíst a'b allar se betri; það er Árnes5ýtila, Skaga-
fjar'bar- og Eyjafjarðarsýslur, og hafa þó ekki komið kvartanir þaðan
yfir of háu mati á þeim; en eg skal ekki dæma neitt um þær sín
í milli, af því eg er of ókunnugur til þess.

H. Kr. Friðriksson» Eg sýndi fram á það og aðrir fleiri í und-
írbúníngsumræðuuni, að jarðamatið er óþarft, og þar ab auki ótækt;

óþarft sökum þess, að án þess má 11lí öllum sköttum, sem á þarf
ab leggja, og ætlazt er til ab lagðir verðl á [arðírnar, með ö'ðru
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fyrirkomulagi, og það megi leggja þá á á annan hátt; þetta er ljóst fyrir
mer, að eg hugsa mig ekki leingi um að greiða atkvæði fyrir tölu-
m 1. þar sem konúngsfulltrúi sagðl, að þínglð missti traust
þjóðarinnar með þvi, a'ð fella jarðumatið, þá get eg ekki verið því
samdóma; því þao er ljóst af umkvörtunum, eigi eimíngis frlÍ einstöku
mönnum, heldur fni heilum sýslum, og það mörgum sýslum, að
mönnum er eigi svo annt um Iöggildíngu þessa jarðamats , að
það f;íi vantraust 1Í þínginu fyrir það, þótt það felli matið. Eg
held þvert á móti, að þj.iðin hefði miklu fremur astæðu til vantrausts
á þínginu, ef það reoi til að löggilda það, sem það hefir margjátað
a'ð miklar ójöfnur se tí, eins og það hefir gjört. Ef þíngtð samþykkir
jarðabékina, þá hefir þjéðin ástæðu til að halda, að menn fari her

ekki í öllu eptir sannfæringu sinni, og því se því eigi treystandi,
og því vll eg halda, að þíngio gjöroi réttast í, að r.íða frá löggild-
íngunni, eða ao minnsta kosti til að fresta henni, þangað til ekki
væri neinar verulegar orsakir til umkvartana. þao er ekki réttur
tími til að löggilda jarðamat nú sem stendur; því að það er næsta
óheppilegt, einmitt núna, þegar hugsun manna er farin að vakna

um jarðabætur, en þær leiða með ser breytingar á stuttum tíma og
sýna fram á, hvað í jörðunum liggur. Þegar búi'b er bæta [arblrnar

og maður ser, hvað þær gefa af ser og hverju þær geta fram fleytt,
þ;i er miklu fremur tími til þess, ef nokkurt jarðamat á að gjöra.
Eg býst nú ekki við, að þíngio taki þessar astæður lÍ móti jarða-
matinu sem gildar, fremur í þessu máli en öðrum; en eg hefi leyst
hendur mínar, og talað eptir sannfæríngu minni, því ao henni hefi
eg áyallt fylgt, og henni mun eg ávallt fylgja. þa'ð eru einkum
tvö atriði í þessu m.ill, sem Uln þarf að tala, það er breytíngin á
tíundinni og 20 ára endurskoðunin ; en eg se ekki, að það se hrak-
ið, sem sagt hefir verið um það, ao órett sð, að breyta tíundinni,
en 7wnúngsfulltrtti vildi bæta úr þVÍ með því, að stjórnin bæti upp
þeim, sem fyrir hallanum yrði ; en þar ar leiðir nýjan toll og nýjar
skatta-ilögur á alla, í staðinn fyrir einn lítinn gjaldstofn. Eins er
eg á móti þVÍ, að nokkuð se akvebíð um endurskoðun; þvi þegar
menn vita fyrir fram, að þessi endurskoðun á ab fara fram, þá koma
óendanlegar umkvartanír og jar'beignir missa svo alla festu, ao eing-
inn getur vitað, hvers jörðín er verð , hverjir skattar, eða hversu
miklir verða á hana lagðir, eptir þVÍ, hvers virði jör'ðin þá verour
metin sökum jarðabétanna, þar næst kemur nú 3. atri'ði'ð í þessu
máli, það eru dellamlr, hvort heldur skuli-vera 1 deilir eða 3 dell-
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ar. þa~ hefir verlð sagt, a~ menn hafi álasa~ Reykjavíkurnefndinni
fyrir aðgjörðir hennar við jnrðamatlð ; en það er mlsskllnfngur, því
það hefir einginn gjört; eg er sannfærður um, að hún hefir gjört
allar sínar lagfæringar eins vel og henni "ar auðið, eptir þeim regl-
um, sem fyrir hana voru lagðar; hún gat ekki leingra farið, en henni
var boðið. Menn hafa sagt, ab Reykjavíkurnefndin hafi unisteypt
1il1um grundvelli jarðamatsins , en það var henni sagt a~ gjöra, svo
hún getur þvegið hendur sínar fyrir öjöfnunmn, og einginn. af þeim
þíngmönnum, sem hafa sagt, ao Reykjavíkurnefndin hafi breytt jarða-
matinu, hafa sagt þa~ í þeim skilníngi, ab álasa henni; því það var
afleiOíngin af þeim reglum, sem henni voru settar, og eg er sann-
færður nm, ao lnin hefir gjört þa~ svo vel, sem henni var anðlð.
"En því verður alls eigi neitað, að vlð endurskoðunlna breyttist m.ilíð
frá grundvelli og "ero [arðanna ; því nefndin lagfærði ekki eptir
verðinu, eins og jarbímar vorn metnar upphaflega 1849 og 1850,
heldur eptir eptirgjaldinu ; en það er mí sitt hvað ; því jarðirnar geta
"erið óttaleg,a misjafnar, þó aígjaldið ge hlð sama. IHr næst kemur
nú til þrfdeilíslns, sem þfngmaðurinn úr Gullbringusýslu er að berja
fram, en hann hefir enn þá ekki komið með neinar þær sannanir, er
sýni, að það se nein nauðsyn lÍ honum, og hann kom elnringls með
eitt dæmi, sem hann sagði ao sýndi, ao vesturamtið væri oflagt metið,
það, að 2 Flatey jar yrbl á \Í~ eina Víðey ; eg vil mí ekki segja, ao
Eyjahreppur kunni eigi ao vera nokkuð lágt metinn í samanburbi við
aðrar jarðir eða landjarðir. En þó eg væri sá, sem ætti að velja
um 2 Flatey jar og 1 Vitey, þ,i er eg með öllu óviss, hvort eg tæki
heldur tvær Flatey jar, og mer þykir ekki éllklegt, að það rynni á
mig 2 grímur, að taka heldur Viðey; það er munur að hafa öll hlunn-
indin, og allar nauðsynjar sínar rett í kríngum hrisið, á eyjunni sjálfri,
eins og er í Viðey, eða a~ verba ao sækja öll hlunnindin í ýmsar
eyjar, og það sumar langt í burtu, og margar nauðsynjar sínar upp
á land 3, 4, 5 vikur sjrivar ; það eru fleiri nauðsynjar en það, sem
í kaupstaðinn er sótt; eg skal færa til eitt dæmi; menn verða at'>
sækja í Flateyallan eldivlð upp á land, dún lít um eyjar 1 .- 2 vikur
sjávar, og er það munur; en í Viðey er það allt á eyjunni sjálfri;
á hinum staðnum þarf að halda skip og fólk til þess. Í Vlbey nví
hafa allan fðnað á eynni sumar og vetur, en í Flatey verbur a~ flytja
allt fe á land á vorin (Forseti : Þa~ á her ekki víð, að vera að
meta Vi~ey og Flatey). þab 1\ "io til að sýna, ab þrídoilirinn er
ekki 6rækur; til ab sýna, a~ dæmi þíngrnannslns úr Gullbríngusýslu
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er ein gin sönnun fyrir því, a'b vesturumdæmlð se lægra metíð, en

hin umdæmín, úr því hann tók það til. þa'b ulli ekki meta eptir
hlunnindunum einum, heldur verður líka a'b taka tillit til kostnaðar-
Ins. þá mætti líka meta Landakot á Vatnsleysuströnd hærra, en það
er metið, af því bóndinn þar hefir nú aflað nm 100 sk?! af fiski,

og sýnist það þá ekki á rökum byggt, a'b færa það niður í 5 hndr.
rir 12 hndr., eins og gjört hefir verlð. Eigi þetta jarðamat a'b kom-
ast í gegnum, þá er þrídeilirinn ótælmr; heldur verður a'b vera 1
deilir. Eg held því, a'b ekki se annað fyrir, ef ekki á algjörlega ab
doa fr,í að löggilda þetta mat, þ,í a'b fresta því, svo mönnum
gefist færi lí, að rannsaka það og lagfæra.

Arnljótur Ólafsson: Eg skal mí eigi leggja krók lÍ hala minn,
og verða hinum h.ittvlrta þíngmannl Reykvíkíngn samferða vestur í
Flatey. og eigi einu sinni út í Víbey, enda þykir mer óþarft, a'b leggja.
leingra land undir f6t, en atkvæbaskr.íln er, því Mn er æði spora-
drjúg; eg skal þá smia mer a'b atkvæðaskránni. Eg verð nú a'b vera
öldlÍngis mótfallinn 1. breytíngaratkvæðínu, sem þeir þremenníngarn-

ir eiga, og er fer því fram, a'b annaðhvort se frumvarpið alls ekki
löggilt, e~ur þá löggildíng þess se skotið ,í frest nm óákveNnn tíma.
Hinn háttvirti þíngmnður, sem á þril\jlíng í breytíngnratkvæðinu, hefir
a'b vísu reynt, að sínum hluta, a'b verja þa~; en eg er fullviss um,
ac eingum mun þykja, a'b honum hafi tekizt ac hrekja það, er hinn
h.ittvlrtí konúngsfulltr/Íi sagbl um Wggildíng jarðamatsins. Eg vil
elmingls bæta því yi'b það, er hinn hattvírtl konúngsfulltrúi sagði,
ac mer þykir, þótt eg se nýr þingmaður, vlrbíng þjngslns víð liggja,
ac það samþykki mí jarbamatið, sem þnð hefir svo leingi veríð a'b
veikjast með, Breytíngaratkvæðið undir 3. tölullð stall. a fer fram
á frestun löggildíngarinnar um ríkveðlnn tíma, og er það að því leyti
frá brugðið breytíngnrntkvæðínu undir 1. tölulíð stafli'b b, og finnst

mer því, að það se þess vegna miklu tiltækllegra. Mer þykir og frestur
sá, sem þar er til tekinn, hæfilega Iringur, og því vil eg aðhyllast
það, með því og, að eg fæ eigi betur sec, en a'b endurskoðun sú og
lelðréttíngar á matinn, sem farið er fram á undir 7. tölulið stall. a
- d, geti innifaIizt í breytíngarntkvæðínu undir tölullð 3. stafl. a,
og megi þ"í fella þessi breytfngaratkvæðí, af því þau verða þá
líþörf; því þótt í víðauknatkvæðlnn undir 7. tölulíð c, se far-
i'b fram á 5 ára frest, en í 3. töluli'b a einúngis fram
á 4 ára frest, þá gjörir það hvorki til ne frá, og 4 ára tíminn
er þó, a'b minni ætlun, öldlÍngis nógur. Mer þykir og það enn mæla
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fram með 3. tölu!i~ a, a~ þar er gjört r;i~ fyrir, a~ lei~rettíngarnar
fari fram áður en jarðabókin nær lagagildi; en í 7. tölulið a d lÍ

það að verða eptir ab Mn er orðin löggilt, er eg kann miklu lak-
ar vi'b bæði i sjálfu ser, og S\'O er eg sannfærður um, a'b það lelðir

af ser mikla óvissu um gildi jarðabdkarinnar, og tálmar jarbabdtum,
ab eiga "on ií "almennri endurskoðun' eptir nokkurn tíma, og því
mun eg gefa atkvæði mitt líka á móti 4. grein frumvarpsins undir
tölulið 7. stafl, b. Um 4. breytíngaratkvæbíð, undir 4. tölulið stafl,

a, ætla eg mer eigi a'b tala, og heldur eigi ætla eg mer ao fara a'b
verja ágreiníngsatkvæoi minna. hlutans þar undir stafl, b; enda þyk-
ist eg mí sjá fyrir forlög Kartagó-borgar, fyrst hinn h.íttvírt] kon-
úngs(ulltrúi hefir tekið því SYO þunglega; eg gæti heldur eigi með
orðum mínum uuklð" neinu á hina ágætu vörn, er hinn hríttvlrt! sam-

nefndarmaður minn, þingmaður Gullbríngusýslu, sem er her í sömu
fordæmíngu og eg, hefir SYO drcingilega flutt fyrir þessari uppástúngu
okkar og alþfngís 1857. Eg sný mer þá í betri \'011 til rígrelnfngs-
atkvæðis míns hins annars, undir 5. tölulið stafllð a. Hinn luittvirtl

(ramsögumaður og fleiri hinna háttvirtu þíngmanna hafa fært það
fram í móti sknttakenníngu minni, og míns hattvlrta samnefndar-
manns, ao alþýða mundi una langturn betur við, að tíundin yrðí nú
þegar tekin eptir hinu nýja jarðamatl, því Mn hafi álitio það sjálf-
sagðan árángur' af jarbamatinu. l)a'b er nú a'b vísu SYO, ao eg finn
eigi mikla ástæbu til að halda fram bláberrl kenníngu, sem alþýoa

eigi skilur, og ef henni finnst það vera hinn mesti jöfnuður, sem
mer finnst vera hinn mesti öjöfuuður, og aptur á ll1ót hinn mesti

ójöfnu~ur, er mer finnst vera hinn mesti jöfnuður, þá "ii eg eigi
þrátta um það víð hana. En hins vil eg geta, að það vakti líka
annað mikilvægt atrtðí fyrir mer, þ,í er eg gjörN agretníngsatkvæðl
þetta. Eg gekk ao því vísu, að skattalögunum yrði breytt svo fljótt

sem verða má, og það er víst ein ginn, er efar, að þab se hin brýn-
asta nauðsyn til þess; en þ,i koma allar hinar tíundarfrjalsu jarðír
til sögunnar. Ef nú tíundin er felld burt, eða réttara sagt tekin npp
í almennan jarðaskatt, og þessi skattur yrðl hærri, en tíundin er nú,
þá er einginn efi lÍ því, að skattur þessi verður ao leggjast á stóla-
jarðirnar, a'ð því leyti sem hann er hærri, en tíundin á()ur var; því
tíundarfrelsið getur þó eigi gilt nema fyrir þær álögur, sem jarðirnar
voru undanþegnar, þá er þær voru seldar; en eingan veginn fyrir
nýja skatta. Eg ætla óhætt a'b gjöra rá~ fyrir, að jarðaskatturinn
yr~i helmíngl hærri, en jarðatfundln nú er, þvf a'b nú ~~'þrefalt meira
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goldið af tíundbæm lausafé en fasteign, sem er öldringis ófært, og
ætti aldrei a\') vera meira, en jafnt ,'i\') fasteignina, sem þó er eins
mikils virðí sem lausafðð að meðaltali hvert hundrað, Eptir þessu
ætti mí a'ð leggja að eins hálfan jarðaskatt á tíundarfrj.ílsu jarðirn-
ar ; en ef nú tíundin væri látin standa eptir hinni fornu hundraða-
töln, þ.ingnð til sköttunum yrðl breytt, þ,i get eg eigi se\') neinn eig-
inlegan ójiifnn'O í því, þótt jafnhár skattur væri lagbur lí. tíundar-
frjálsu jarðirnar sem allar hinar, því að þá breytist jafnframt skatt-
gjaldið lÍ jörð hverri í landinu. Eg tek til dæmis tvær [arðlr, aðra
tíundbæra og hina tfnndfrj.ilsa ; hin tíundfrjálsa jörð set eg að Be
10 hndr. að dýrleika. og að hin hafi verið færð upp nm 10 hndr.,
eður svo mikið sem hin er metin, og þá get eg eigi fundið, að sá
geti fremur kvartað undan nýjum álögum, er átti tíundarfrjálsu jörð-
ina, en hinn maðurinn, fyrst álagari leggst jafnþriugt á þá báða tvo.
Menn verða að gæta að því, a'O það er svo miklu hægra, að koma
þessu svona fyrir, ef bæði skattstofninum og skatthæðlnnl er breytt
í einn, en ef skattstofuinum er fyrst breytt ser í Iagl; því það er
aðgætandi, a'O hversu míklð sem tíundinni er breytt á hverri tíund-
bærri jörð í landinu, þá breytist eigi tíundarskyldan, því hún breyt-
ist fyrst við nýjil skatta, eður réttara sagt, nær eigi til þeirra. En
se nú tíund tekin mí þegar eptir hinu nýja mati, þá se eg eigi ann-
a\') rá\') fyrir hendi, en a'O kaupa verði tíundarfrelslb síðar meir af
þeim, er það eiga, ef menn annars vilja nokkurn tíma koma jöfnum
landskatti lÍ, sem í mörguni greinum er öldringts nauðsynlegt, og þá
verður að fara líkt að, og fad'b var a'O í Danmörku árið 1850, þá
er hið >Jprivilegeraða Tlartkorn", er svarar til hinna tíundarfrjalsu
hundraða hj,( oss, var gjört jafnt öðru hartkorni; þá "ar eigendun-
um borgað sumum fimmtán, en öðrum tuttugu sinnum svo mlklð fe,
sem skattaalagan um eitt ár nam miklu. þótt þetta mundi eigi
nema serlega miklu fe her, þ;i mundi þó landsjdðurlnn verða feginn
110 komast hj,í, að greiða það, En verði nú stafliður a undir 5. tölu-
Ii'O eigi samþykktur, þá "ii eg halla mer að stafliðunum b og e, því
eg byggi á þeirri reglu, að embættismenn skuli eigi missa af tekj-
nm sínum, með.m þeir eru í embættunum, og þá þykir mer réttast
og enda sj.ílfsagt, no ríldssjóðnrinn borgi hallann. Jarðamatið verður
og lángtum vinsælla, ef ein regla er látin gilda um allar jarðir; en
hitt er hin mesta óregla, að í einni sókn og sýslu se tíund telrín
eptir hinn forna hundraðatall, en í hinni víð hliðina á eptir hinn
nýja. Eg fyrir mitt leyti er og fús Ii, ao gefa atkvæði mitt fyrir
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stalli~ b undir 6. tölum, því bæði er alþínglstollurlnn svo nýr toll-
ur, og svo yrðí svo miklu umsvlfamlnna og vandamínna, a~ taka
hann á þenna hlítt, en eins og hann er mí tekinn; gjaldheimtan yrði
og miklu vissari og akveðnarí. En verbl þetta breytíngnratkvæbí
eigi samþykkt, þii vil eg fella 3. grein frumvarpsins, eins og nefndin
hefir líka sninglð upp á.

Á~ur en eg skil vi~ þetta mál, þií verð eg að geta þess, að
það er cnn -einlmm eitt atriði, sem eg hefði tekið fram, ef eg hefði
annars fallizt á, ab taka tíund eptir hinn nýja mati. þetta atriði er
það, að tugabrotin í jnrðabóklnnl herði verið gjör~ a~ iílnum, og það
þannig, að 8/10 og %0 væri gjört að heilu hundrnöl, en 1/10 og %0 og
eins %0 og 4/10 að hálfu hundraði, en 1/10 og %0 felldir úr, svo ao
eigi hefði verið nema hálft hundrað; því bæbí er það hið minnsta,
er tíund er skylt a~ lúka af að lögum, og þó svo kunni að vera, a~
tekin se tíund af minna fe, ef maður á meira en hálf't hundrað, þ,i
er samt ómögulegt a~ taka sldptitíund af 12 alnum, því það verour
ao eins 3/10 sk., ef alinin er á 20 sk. Annars hefir það verið slæm
regla, sem við hefir verlð hörð í tug.rbrotareiknfngunum, þar sem
öðrum tugabrotsstafnum hefir verið jafnan sleppt; því víð þetta hefir
hundraðatalan eigi rýrnað alllítlð ; því eptir [arðabékarfrumvarplnu
nýja vereur hundraðatalan 233 hundruðum minni, en hin forna var,
þegar þau 4,429 fundnu hundruð eru dregin fni, þetta er á móti
því sem til ætlazt var, og er mjög að kenna aðferð þeirri, sem vio
var höfO í tugabrotsrelkníngunum,

Vilhjálmur Einsen t Eg get fyrir mitt leyti eingau veginn fall-
izt á uppástúnguna undir 3. tölulið, um a~ jarðamatið skuli ei f,í
gildi, fyr en 6. júní 1863, og ao stjórnin skuli gjöra jarðubókarfrumvarpib
þjóðlnnl kunnugt áonr, og þjöðinní gefast kostur .í, a'b senda inn UI11-

kvartanir yfir matinu. Menn geta í þessu tilliti eingan veginn farið
eptir því, sem hefir átt ser stað með hina nýju skuldsemingu í Dan-
mörku, því þar sem frestað var þar löggildíngu skuldsemíngarínnar,
þ.íngab til búið væri ao auglýsa hana, og gefa öllum kost á, að benda
II galla á henni, þá er þess a~ gæta, ab þetta var einhvers konar
yfirmat, sem ekki hafð! átt ser sta~ þar áður, en þar á móti hefir
her á landi 1849 -- 50 furið fram fyrst undirmat, og því næst hverj-
um einum verið gefinn kostur á, að heimta yfirmat þá strax, svo
slíkt yfirmat hefir þegar farlð fram her. Enn fremur mun skuld-
setningin í Danmörku ekki hafa veríð gjörð mönnum kunnug, og ekki
getað veri~ þjöðiuni kunnug, fyr en eptir 1840, þegar hún var aug-
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lýst; því það munu hafa verið teknir til að búa til matið vissir menn
fyrir allt landið, eða ýmsa parta þess; en þar á móti má jarðamatíð
her á landi álítast frá fyrstu að hafa verlð þjóðinni kunnugt; það
er fyrir tekið af bændum sjálfum, hefir leglð til sýnis í hðruðunum
milli undir- og yflrmatsíns, hefir verið meðhöndlað á alþíngi, eptir að
það var briib, :\ 3 þíngum, 1853, 1855 og 1857, fyrir utan núna,
og loksins hefir það komið prentað fyrir almenníngssjénir í fyrra í
skýrslum Békmentafélagslns. Þannig finnst mer ekki vera rett, að
jafna saman aðferðinní í Danmörku og her. þetta breytíngaratkvæði
er einnig svo óákve~i'ð, að það er óhafandi líka fyrir þá sök. það

er sagt, a'ð stjórnin skuli á haganlegastan hátt lagfæra gallana ;
stjórnin yrði þá a~ líkindum að leggja frumvarp fyrir alþfngi aptur
um aðferðlna yi'ð lagfærfnguna, og fyrst þar á eptir gæti lagfæríngin
;Ht ser stað, svo af þessu mundi Ielða fjarska mikinn driitt þ,i er
líka aðgætandi, hvers kyns gallar her er meint til að lagfæra ætti;
það getur verið spursm.il um ójlifnur milli einstakra jarða í hverjum
hrepp eða sýslu, og um ójöfnur á mati sýslnanna sín á milli. Hvað
ójöfnur Ii matinu á einstökum jörðum innan sömu sýslu snertir, þá
eiga þær umkvartanlr ekki að geta teklzt til greina framar; stjórnin
hefir í ástæ'ðum sínum, er fyrir alþingi voru lagðar 1855 um jarða-
matsmálið, leki'ð það fram, a'6 slíkar umkvartanir yfir mati einstakra
jarða, geti eigi leingur tekizt til greina, því það er þegar búið 1849
-1850 a'ð gefa mönnum kost ,i slíkum umkvörtunum, með því að
menn gátu heimtað yflrrnat, og þar með eiga slíkar umkvartanlr a~
vera á enda, og þessa skobun abhylltlst alþíngi einnig í álitsskjali
sínu 1855. Hvað nú þar Ii móti ójöfnur snertir, er kynni að eiga

ser stað millum sýslnanna innbyrðis, þannig, að ein sýslan kynni að
álítast hærra metin en önnur, þá se eg nú ekki, að lagfæríng á því
gæti átt ser stað, nema með nýju mati á þeim sýslum, eða jafnvel
nýju mati á öllu landinu, og er þetta sama og steypa þessu jarða-
mati öldúngis. Þa~ sem el' líka öldringls 6fært víð þessa uppéstringu
er það, a~ hún geingur út á, a~ bjóða hverjum einum a\') koma með
umkvartanír yfir jarðabókinni, sem náttúrlega leiddi til, að hver mað-

ur kæmi með umkvörtun, og se eg ekki, hvernig fara ætti með þær
allar. þetta, sem eg hefi sagt um uppástúnguna undir tölulíð 3.,
gildir í því verulega eins um uppástringurnar undir tölulíð 7. e og
d ; í stafliðnum d er farm fram á, a~ endurskoðun fari fram á þeim
þar umræddu jörðum, en slík endurskoðun hefir þegar átt ser stað;
hún er fram farin með yfirmatinu í hverri sýslu; eg get annars fyrir

1142



mitt leyti ekki áliti~ sannað, að varpjarölr t. a. lll. í norður- og
austuramtinu se Il~ tiltölu hærra metnar í jarðabéklnuí, en varpjarðir
í vesturamtlnu j það er satt, að þær voru 1849-50 metnar hærra;
en hlutfallið hefir lagazt með abgjdrðum Reykjavíkurneíndarínnar,
einkum með því, að ýmsir hreppar í vesturarntlnu voru Iærðír upp
og ýmsar sÝ:llur upp e'ða nlbur, En þó nú rnísfellur kynnl' enn að
vera á mati nokkurra einstakra jarða, þá get eg eingan veginn álltlð
þa~ nauðsynlegt, a~ bjéða mönnum fyrir þ;i sök til að koma öllum
og senda inn umkvartanír ; því eg get ekki áliti'ð annað, en ao þa'ð
se sjalfsagt, a~ slíkum mísfellum megi fá breytt :í annan hátt, eins
eptir a~ jarðabókin er út komin, f öllu falli með því, að menn gæti
sent alþíngi bænarskrá um breytingu lÍ matinu á slíkrl eínstakrl jörð,
og a~ lagaboð kæmi lít um það, eta hvernig sem menn nú vildi
haga lagCæríngunni. Menn hafa talað miklð um, a'ð Reykjavíkur-
nefndin hafi raskað öllu matinu frá 1849-50 og breytt því í þeim
einstöku hreppum; en þetta er, eins og flestum þingmanna, þeim sem
þekkja til, er kunnugt, tómur mlsskilníngur. þao, sem er verulegt
víð [nrðamat, er, a'ð jöfnuður se millum hinna einstöku eigna, ao matið
á einni jörð standi í hlutfalli víð matið :i hinum öðrum, þa'ð hefir
nú af öllum kunnuguni mönnum, og meðal annar", í hvert sinn af
alþíngi verið viðurkennt, að á milli [arðs lnnbyrðis f hverrl sýslu
hafi náðst [öfnubur með matinu 1849-50, með þeirri aðferð, sein
til þess var vit hötO: nefnilega, a~ kunnugir menn möttu jarðirnar
í hverjum hrepp, að 2 menn af þeim, sem höfðu matið fyrsta hrepp-
inn, tóku þM,t í matinu á þeim næsta, og með því ilO sömu menn
fyrir tóku yfirmatið í allri sýslunni. þar á móti var rnatíð í hinum
einstöku sýslum ójafnt, og til þess a'l! jafna það, gaC alþíngl 1855
Reykjavlkurnefndlnnl þá reglu, a~ reilma út upphæð allra afgjald-
anna í hverri ~ý~lll, að skoða þessa upphæð sem rentu af höfuðstöl
og setja þann höfuðstól í stað hins samanlagða matsverðs í sý:;l-
unni, og a~ laga aptur samkvæmt því matið á hverri jörðu í sýsl-
unni. Þa~ er nú auðsðð , a~ með þessu er alls ekki raskað
jöfnuNnum, sem áour var lÍ matinu á hinum einstöku jörðum í
flý"lunulll; þ,'í þegar allar jarðir í einni sýdlll hækka allar eða
lækka allar a~ jafnri tlltölu, þá verður sama hlutfall hverrar ein-
stakrar jarðar víð allar aðrar jarðir í sýslunni, eptir sem aður.
Hvað ágreiníngsathæN mitt í neCndinni ásamt þingmanninum fd
Borgarfjarðarsýslu (tölullður 5, a) snertir, nefnilega, a~ ekki skuli
byrja strax að taka tíundir eptir hinni nýju jarðabók, þá er þetta
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meðal annard byggt á því, ao eg álít rnjög áríoandi, ao breytíng kom-
ist sem fyrst á Ulll hina ndverandl skatta, skatt, gjaftoll og jafnvel tí-
undina með, og fannst mer eblllegust, ao byrja ekki ao heimta tíundir
eptir jarðabóldnni, fyr en um leið og þessi almenna breytíng yrði, og
hefi eg ímyndab mer, að þetta muudi einnig flýta fyrir breytfngunni.
Eg hefi líka ímyndað mer, ao ef fario væri ao taka tíundir strax eptir
jarbabéklnní, mundi óállægjan, sem kæmi fram yfir matinu hjá öll-
um þeim, er hundraðatalan er hækkuð hj.í, verða meira til fyrirstöðu

breytíngu á skattalög UllIlm síðar meir, heldur en ef þetta væri gjört
í einu lagi; eg "ii a\'> ö'bru leyti ekkl með þessu segja, að ásheoa
~e tiI, að búast við svo mikilli óánægju, því þar ii móti talar það,
hvað sárfáar umkvnrtanir eða mótmæli gegn jarðabekinni eru komnar
til þessa þíngs yfir mutinu, eg trúi 2 eba 3, þegar þær, sem eru
hygðar á þrldellinurn, reiknast frá, ein, og einnig voru svo sárfáar
umkvartanlr, sem 1,00nu til Reykjavíkurnefndarlnnar. Ao öðru leyti
em lfka veruleg vandkvæði við, ao taka strax tíundir eptir jarðabók-
inni, meðal annars ef endurgjalda ætti prestum og sjálfsagt þá líka
sýslumfinnum þann tekjumissi, sem þeir hafa; eg hefi ekki mikla
von um, uð það fe fáist úr ríklssjéðnurn; enda vantar nákvæmar
skýrslur UIlI, hvað mikill sá tekjumissir mundi verða. Ao öðru leyti
skal eg um þetta rígrainíngsatkvæðl mitt geta þess, að eg hefi tekið
mer það, af því eg aleít þao réttast, en álít þetta þó ekki eins mik-
ílsvert og það, ao jarðabékin kornist á og f.íi lagagildi sem Iyrst,
Vill breytíngurutkvæbið undir tölulið 6, b, Ulll ao ulþíngtskostnablnn
skuli greiða eptir jarðabékinnl, skal eg geta þess, að hinn luíttvlrt]
forseti hefir þegar við undírbúnfngsumræðuna bent til þeirra vandkvæða,
sem í þ\'Í tilliti eru, hvað snertir bændakirkjujarðir ; sá hluti af-
gjaldslns, sem svarar til prestsmötunnar, er nefnilega undan þeginn
gjaldinu, og þessi prestsmáta þarf ekki ætí'ð ao hvíla stbðugt á sömu
jörð, heldur getur kirkjueigandinn Litio preatsmötuna ganga þetta
ári'ð af einni af kírkjujörðunum, annað 1Írio af annari, og þyrfti þá
akvörðun um, hvernig haga ætti alþíngtstollsgrelðslunnl eptir jarða-
bókinni, þega!' svo stæði .i; en í upp.ístringunni er ekki á þao mlnnzt,
og stjórnin IIIundi því að Ilkiudum, ef upp.istúngun yrði vlð tekin,
verða ao leggja frumvarp fyrir þínglð síðar um þetta atriði. Eg
skal nú ekki fara fleirum orðum um þetta malefni, en skal einúngis
<lO endíngu láta í ljósi þá ósk mína, að [arðabökln megi nú fá laga-
gildi, .ín þess að nein frestun verði á því, og einkum án þess, uð
mönnum se boðið a'ð koma, hver sem vilji, með umkvartanír yfir henni,
sem nærri yrði sama og að fella hana algjörlega.
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Forseti: Vihíkjmdi þVÍ, sem hinn heiðraði þingmaður Borg-
flrðínga hreífði, að ef tölnl. 3. a væri samþykktur, þá felli 7. a-d,
þá get eg elngan veginn séð, a'b svo verði, sízt tölul. 7. a og b; en
það gæti verið spursrnal nm tölul. 7. e og d, því að Í 3. a er farið
fram lÍ, a'b fresta Iöggildíngnnni um til tekinn tíma, og Í 3. b að
gefa mönnum kost lÍ, að kynna ser jarbabéktna, áður en hún verður
löggilt, og á þeim tíma einmitt leita Ieíbrettínga hj;í stjórninni á
því, sem þætti :íbótayant í málinu; þetta er allt annað en þab,
sem sninglð er upp á í 4. gr. frumvarpsins, er nefndin hefir samþykkt;
því þar er suingið upp lí, ab almenn lagfæríng jarðamatsins eigi ser
sta'ð 20 árum eptir löggildínguua. MeJ' virðist því, að 4. gr, frum-
varpsíns verði að gánga til atkvæða eins eptir sem riðnr, þó a'ð tölul.
3. a yrbl samþykktur.

J{onúnflsfu71trúi: Af því mer virðist sem nokkrir þíngmenn
hafi mlsskilíb tllg.íng hins 3. breytíngaratkvæðís, skal eg geta þess,
a'ð meiníng þess er, að misfellurnar á jar'bamatinu skuli verða búið
að laga, áður en jarðabékln geingur í gildi þann G. júní 1863. Gángi
breytíngnratkvæðíð í gegnun.!; og stjórnin fallist lÍ það, yrði misfell-
urnar lagaðar á umboðslegan hátt, eptir þeim reglum, sem stjórn-
in setur á líkan hátt, og til skipað var fyrir Danmörku með opnu
bréfi 24. [rinf 1840.

Arnljðtur Ólafsson: Með leyfi hins h.íttvlrta forseta YiI eg geta
þess, að mín meiníng var ekki sú, a'ð 7. töluliður stæði eigi á rétt-
um stað á atkvæðaskrtínnl, heldur hitt, að samkvæmt breytíngarat-
kvæðinu undir 3. tölulið stafli'b a, fannst mer ei þörf á endurskoð-
uninni, og þess vegna vildi eg gefa atkvæði móti honum.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: Eg skil ekki, hvers vegna
þíngmenn ei vilja fallast á breytíngaratkvæðíð tölul. 3., nema ef
þa'b skyldi vera af því þeim þyki það of frjálslegt og of mikil sann-
girni vlð þjóOina. Hinn háttvirti 4. komingkjörnl þíngmabur heIt
einna mest á móti því, og það er honum nú má ske nokkur vork-
un, því hann var einn í Reykjavíkurnefndinni, og getur því rætzt á
honum m.ílshdtturlnn, "a'ð hverjum þykir sinn fngl fagnr((; en þó Reykja-
víkurnefndin hafi gjört allt sitt bezta til með að laga jarbamatlð, þá
ern þó verk hennar, eins og annara, mannaverk, sem svo opt reyn-
ast 6fullkomin. Eg játa það, a'ð IIIÍn hafi bætt jnrðamatíð töluvert,
og það hefir óneitanlega batnað við hvern hreinsnnareldinn, sem
það hefir geingi'b í gegnum, og því held eg það se skiljanlegt, a'ð
það geti þó batnað enn, ef menn vildi hafa þolinmæði við, og reyna
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enn til a'b bæta það, Eða er það ekki sanngjörn krafa þjlí'barinnar,
a'b reynt si a'b bæta jarðamatíð sem mest, fyrst það :í a'b verða
grundvöllur nýrra skattgjaldslaga her á landi? Hinn h.íttvlrtl 4.
konúngkjörni þíngrnaður sagði, að menn hefði híngað til haft tíma
til, að bera sig upp undan jarðamatinu; en þessu verð eg öldúngls
a'b mótmæla; því síðan yflrmatið fór fram, hefir það veríb eins og
hulinn helgidómur fyrir almenníngi, og þó það hafi verlb rætt her :i
þínginu 1857, þá eru þíngtfbíndln, eins og fyr hefir verið tekið
fram her lÍ þínginu, ekki í hvers manns höndum, og það eru marg-
ar sveitir, sem ekkert hafa af þeim að segja; og þab veit einginn,
hvað í því hefir gjört verlð, fyr en þessar gó'bu Landshageskýrslur
komu, og þar er þó fari'b eptir þrídellinum. Eg segi fyrir mitt kjör-
dæmi, a'b það hamlaði mýmörgum a'b senda kvartanir til þingeins
yfir jarðamatlnu, a'b þeir ekki vissu, hvað lángt unilið var komið, eða
hvort það kæmi fyrir lÍ þíngi íár. þa'b er líka ö'bruví:si her a'b Iarlð,
en í Danmörku, eins og hinn hæstvirti lwnúng.~fulltrúi ljóslega tók
fram; því þar var skipað, að auglýsa jarðamatið fyrir almenningi, 8\'0

hann feingi kost á að koma með kvartanir sínar, aður en það næði
lagagildi, og því skyldi menn ekki vilja taka ser slíkt dæmi til ept-
irbreytni. þa'b er þegar briíð a'b telja marga galla á [arðamatinu,
og eg get talið enn fleiri, og það hj;i Reykjavíkurnefndlnnl s j<Ílfri;
en eg er samt einlægur móti því, að fella það alveg, því þa'b álít
eg évirðíng fyrir þínglð ; mer finnst jarðamat vera her ómissandi, og
það svo fslenzkulegt og eðlilegt í alla stað], a'b hafa það, ef þa'b yrbi
ekki annar eins vanskapnaður og þetta, sem her liggur fyrir. Þíng-
maðurinn fr.i Gullbríngusýslu sklldi ekki þíngmann Snæfellínga og
ritlegging hans lÍ breytíngaratkvæðlnu tölul. 3. b, og eg veit ekki,
hvort mer tekst að koma honum í skilníng um það. Eg ætla þó
þao 8e auðsklllð, a'b meiníngin er sú, ab stjórnin hlutist til um, að
þjöðln fái kost á, a'b koma með kvartanir sínar yfir jarðamatlnu, en "i'b
uppastringumennlrnlr ætluðum ekki ab setja neinar reglur fyrir því,
en vildum láta stjórnina vera sj,íIfriÍ'ða, hvort, og lÍ hvern hM.t hún
tæld slíkar umkvartanlr til greina; eða með hverjum r:i'ðum hún
leti laga þá galla, sem enn eru :í jarðamatinu. Hinn h.íttvírt! 4.
lwmíngkjörni þíngmaður gjörði r,i'b fyrir, að menn mætti bera sig

upp undan jarðamatinu ,"i~ þingið; eg held að það væri nú að vísu nóg,
og að þá se þa'b feínglð, sem við óskum eptir, er viljum láta fresta
löggildíng jarðamatslns, en hann verður að g:í a'b því, að þá munu
koma svo margar bænarskrár til næsta þings, a~ eg spái, að þá fái
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bann nóg a~ gjöra; eg held þa~ væri því skrírst af illu til, a~ taka
hreinlega fyrir halslnn á þjóNnni um nokkurt ,irabil, því þá hefbl
þó þfnglð frið. Eg ætla nú ekki a'ð ræða margt um breyttngarat-
kvæði mitt tölul. 7. b, því eg tek það aptur, ef tölul. 3. verður tekinn.

Jón Petursson: þa'ð er munur á, hvort jarðamatlð á ao verða
gjaldstofn fyrir hina ökomnu skatta einúngis, eða þii líka fyrir þau
afgjiild, sem nú eru á j1idmnum. Eg er lÍ því fyrra, en á móti hinu
seinna, nefnilega, eg vil ekki að það hafi tilbaka verka nd i krapt, eink-
um hvað tíundina snertir. þao er sagt margt til að styrkja það, að
tíundin eigi að svarast eptir hinu nýja matí ; eitt er, a'ð jarðamatíð
gamla se nú orðíð svo gamalt, ao jarðlrnar se svo umbreyttar fr ,i
því, sem þær voru fyr, er það var gjört, ao mí se misjöfn tíund
goldin af jöfnum jörðum ab gæðum og jöfn tíund ar misjöfnum
[örðum. Eg álít nú þar á móti, ab gamla matið se einmitt rettur
mællkvarðl fyrir tíundinni, og einmitt af því það er svo gamalt; því
það er líkt með þa'ð eins og annað, að gömul venja heimilar opt
rðttlndl, en tíundin er eins konar kvöð lÍ jarðagésinu, sem hefir
leglð lÍ því fd elztu tímum. þa'ð hefir verið sagt, ao gamla jarða-
matið hafi ekki verið löggllt og það er ölMngis satt, því það er of
gamalt til þess, a'ð þess þyrfti með, en það hafa opt veri'ð gjörðar
skrár yfir dýrleika jarðanna eptir því, og það eru jarðabæk-
urnar, sem ver höfum, og menn Sj'l af ótal gömlum kaupbréfum og
máldögum, að hin sama tíund var tekin af jörðunum á elztu tímum
sem mí, og þessi dýrleiki á jörðunum fyrir tínndargjaldlnu, sem mí
er, hefir líklega komi'ð upp f Ho Gíssurar biskups Íslelfssonar; því
þá lagði hver jar'ðeigandi þá kvöð á sína jörð , ao af hverjum 5 hndr.
í jörðum skyldi lrikast í tíund 6 ál. o. s. frv., eður 1/10 af öllu af-
gjaldinu. Upphæð kvaðar þessarar hefir þá strax verlð einskorðuð
víð mat það, er þ;i var sett á jarðirnar, er aptur. fór eptir afgjaldí því,
er þá var svarað af þeim, og breyttist því ekkert, þ6 afgjaldi'ð síðar
meir breyttist; menn finna þVÍ aldrei dæmi til úr þVÍ, ao menn hafi
tali'ð afgjald jarða sinna fram, er þeir áttu ao reilma upp eigur sín-
ar til tíundar, heldur þvert lÍ móti; það eru dæmi upp á það, að
[arðlr voru taldar meira eður minna til arfaskípta og konumundar,
en til tíundar, eptir því, hvort jörðin hefir batnað eður geíngíð úr
ser. þetta var sú kvöð, sem [arðelgendurnír sjálfir lögðu á jarðírn-
ar, og þVÍ se eg elnga ástæou til, að breyta kvöðlnnl, þó [örðln breyt-
ist. þa~ eru fleiri kvaðir til hins opinbera en tíundin, er hvíla á
jörðunum. þa~ er t. d. fó~ra~ prestslamb á hverri jör~; er það ekki
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órettvíst, ab hver bóndi skuli fó~ra eitt lamb, án tillits til þess,
hvað mikil jarðarnot hann hefir? Væri þá ekki rétt, a~ fá nýtt
lagaboð um, að prestslamb skuli fóha á hverjum 10 hndr. eptir
hinu nýja jarbamatl ? Og það væri jafnvel nær, a~ breyta þessu en
tíundinni, því prestslambið hefir þó aldrei verlð sj.ilfvlljugur skattur í
fyrstu; sama er a"ð segja um prestsmöruna. þetta má líka skoba á
annan veg. Menn hafa sagt þat og sýnt, að ef [arðaruatið nýja
yrði lagt til grundvallar fyrir tíundina, þ,í lækkaði og hækkaði upp
og niður verð jarðanna, og eg held sumum þíngmönnunum hafi
skiltzt þetta; þa'b hafa líka allir víðurkennt annarstaðar, a~ þó jarða-
mat breytist, þ,í gæti það ekki haft áhrif á gamla skatta. það má
skoða tíundina eins og leigu af hiifuðstél, sem eigandinn hefir á
vöxtum fyrir hi'b opinbera; því minni sem þessi höfubstöll er, því
meiri er eign eiganda í jörðinnl, Í kaupum og sölum hafa menn
ávallt tillit til þess, hvort jörðln er tíundarskrokkur. og ef hún er

það, þá er minna gefið fyrir hana, af því hið opinbera á því meira
í henni. Eg skil nú ekki, hvernig sá, sem á 60 hndr. jörð, sem

a~ gæðum er ekki betri en 20 hndr. jörð, getur sagt með rökum
víð hi~ opinbera, að þetta se rángindi, að hann skuli gjalda tíund
af 60 lmdr., því jörOin se ei nema 20 hndr. vlröi , þar sem eigand-
inn þó hefir haft tillit til tíundarþýngslanna, þegar hann keypti jörbína
og gefið þeim mun minna fyrir hana, og ao hann samt skuli vilja,
að hið opinbera þess vegna gefi ser nokkuð af þess höfubstdl í jörð-
inni. þao er sagt, að það se vilji þjóðarinnar, að tíundin verði

tekin eptir nýja matinu, og það getur vel verið, að þeir vilji þab,
þar sem hnndraðatalan hefir lækkað ; en hinir munu varla óska þess,
sem jarðarhundruðln hafa stiglð upp hj.í, og þeir munu verða fleiri;
en af Því þetta hefir verið prádlkuð fyrir stjórninni, að það mundi
verba óvinsælt, ef tíundin yrði tekin eptir gamla matinu, þá hefir
hún áll efa fallizt lí, ab hana skyldi taka eptir því nýja, til að gjöra
það ekki móti landsmönnum; en það er auðsjaanlegur öhagnaður fyrir
stjórnina og alla tíundatakendur, og eg veit, ao þli koma fram
mörg spursmal, sem orsaka malaferli. Vfð þetta getur heldnr ekki
feingizt neinn jöfnuður með tilliti til lnnstæðukrigildanna ; lÍ 60
hndr, jiirð eru venjulega 12 ínnstæbukrigíldl tíundarfrl, nú er hún felld
ofan í 20 hndr.j en 20 hndr. jörð fylgja 4 Innstæðukrigildí almennt;
það verður þlí miklu þýngslarnlnnl jörðin, sem ni our var sett, vegna
þess, að innstæ'bukúgildin voru með henni fleiri, og sem halda áfram
að vera tíundarfrf, en sú jör~, sem er 20 hndr. á~ur, og er eins
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metin aptur, og þó var 60 hndr. jörðin á~ur þýngslameiri. Eg
get ekki heldur skilið, a~ þó [arbabókín verði löggilt, að hún geti

gilt fyrir allar jarðir, því þar sem bændakirkjur eru, eiga þær cptast
part í heimalandi, og a~ auk önnur hlunnindi; þar verður ei eptir
nýja matinu til tekið, hvað mörg hundruð bændahlutinn se af eigninni,
þar e~ bóndaeignin og kirkjuelgnlu er mntlð í einu lagi, og þ;i geta
menn ekki heldur sagt, hvað mikil tíund eigi að lúkast af jörðinni,
því kirkjuhlutinn er tínndarfrf. Eg mun þannig gefa atkvæði mitt
fyrir þVÍ, að jarðarnatið nýja n;íi- a~ eins til hinna ókomnu skatta,
en ekki til tíundarinnar; að öðru leyti vil eg fylgja frumvarpinu og

nefndinni.
Þórður Jónassen: Mig furðar nú ekki á því, þó þfngíð viljl

halda lífinu í [arðamatlnu, og ekki knsta því, eptir allan þann kostn-
ab og tíma, sem búið er að verja til þess; en finnist það þó, að mis-
fellurnar á því se yfirgnæfandi, þá get eg ekki sldlið Í því, að þing-
inu geti verið nokkur övlrðíng Í því, a~ hafna þVÍ, eða að þingið
fyrir þá skuld þurfi a~ missa, eins og hinn háttvirti lionúngsfulltrúi
sagði, traust sitt h.j;í stjórninni; eg held, að þíngi~ ætti það eins "el
skilið, ef það samþykkti jarðarnatlð með yfirgnæfandi göllum. Hvort-
tveggja er sannarlega jafnmikið ahorfsmal. Eg segi þetta ekk! í
þeirri veru, að eg vilji r;íi'Ja til, að jarðnmatlnu se kastað, en hitt sýn-
ist mer eðlilegt og sanngjarnt, að þjóðinni gefist, eins og atkYæúil'J
undir nr. 3 á atkvæbaskr.innl ætlast til, kostur á, a~ kynna sðr
[arðamatlð, og að fá lagfært helztu misfellurnar lÍ því, át,ur en það
er algjörlega löggilt. þetta sýnist mer sanngjörn krafa, og a~ þjá(.in
eigi heimtu á henni; eg held líka, að með þessari aðferð megi taka
af mestu misfellurnar.

þa~ getur vel verið ret.t og lagaleg skoðun, að nýja jarðamatið
einúngis skuli vera undirstaða fyrir sköttum, sem her eptir kynni a~
verða lagðir á landið; eg skal ekki fara út Í það, en hitt skal eg
leyfa mer að segja, að ef cingin lagfæríng kemst Ii tíundina eptir nýja
matinu, þá fær jarðamatið hvorki þá rðttarverkun, ne þ;i þýOíngll,
sem landsmenn upphaflega ætluðust til, en hún "ar sú, að f;í afmáð-
an tíundaréjöfnublnn, sem nú er eptir gömlu hundraðatölunnl , þa~
eru t, a. m. jarðir Í GnllbrÍngusýslu, sem ekki gefa meira afgjald af
ser, en sem svarar tíundinni eptir gamla matinu, svo eru þær mí IÍr

Ser geingnar, og þó á ekkert að bæta úr þessum ðjöfnuðl, en allt að
standa vi~ sama eptir og áður ; er þetta sanngjarnt? Eg get að

minnsta kosti ekki haldið það, og stjórnin hefir ekki heldur aðhyllzt
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þá skoðun ; hún ætlast til, a~ tíundin verði borguð eptir nýja mat-
inn, og ef nýja matið getur verið rett undirstaða fyrir nýjnm skött-
um, þ,i getur þa~ líka verið það i tilliti til tíundarinnar; hvorttveggja
er náskylt.

Þa~ hefir verlð tala~ um, hvað þrídeilirinn, sem þíngi~ aðhyllt-
ist á seinasta þíngi, ætti illa víð ; þetta kann svo a~ sýnast, en það
get eg fullyrt, að nefndinni, sem þ,í var í málinu, þótti full astæða
til þess, að mæla fram með honum; hann þótti nauðverja, eins og á stöð,
og hann batti þ6 mikið IÍr misfellunum, sem virtust að vera á jarða-
matinu í vesturnmtinu (hinn heíðraðí fulltrúi Snæfellseýslu benti í
ræðu sinni á nokkrar af þeim), og þíngíð var og þessu samþykkt;
en sjálfsagt var það, a'ð þessi þrídeilir hafði veruleg áhrif á aðgjdrðir
jar'ðamatsnefndarinnar, sem hérna var, en nefndin hafði aptur fyrir
sitt leyti raskað jarðamatsgrundvellínum frá þVÍ, sem hann var npp-
haflega; því hún lagfærði matið að nokkru leyti eptir afgjaldi [arð-
anna, og byggði þannig á nýrri undlrstööu ; mer þykir það því 6-
samkvæm ni af þínginu, a~ kasta nú þrídeilinum, þar sem þó ekk-
ert nýtt er kornið fram í m:íIinu, síðan þínginn þótti hann réttur og
g6'ðnr. En eg skal ekki orðleingja um málið meir, en eg er búinn;
er, ætla a'ð halla mer að 3. hreytíngnratkvæðinu, því það fer í eðl i-
lega stefnu, í þ:í stefnu, sem eg þori a'ð fullyrða, a'ð landsmenn æskja,
og sem eg því vona a'ð geti haft g6'ð og gagnleg áhrif II þetta mál,
sem að vísu er Illjög miklu varðandi fyrir þetta land, og því 6sk-
andi, a'ð það sem fyrst gæti leiðzt til fnllra lykta.

Ólafur Jónsson: Heíðl eg ekki vitað, a'ð hinn heíðraði þíng-
maður úr Gullbnngusýslu er meðmæltur [arðamatlnu nýja, þ,i hefbí
eg ekki vitnð, hvort ræða hand á'ðan, þegar hann var að verja þrí-
deilinn, átti heldur a'tl vera sókn eða vörn móti jarðamatlnu. Hann
fór að bera saman Viðey og Flatey, og sagN að Flatey væri næst-
um eins g6'ð og Viðey, og þó væri hún virt meir en helmingi lægra.
Hann minntist líka á Hólma, sem svo margir hafa teklð til fyrir-
myndar, til að sanna með, a~ jarðamatið væri ébnlkandl ; þessi jörð
sagðí hann að væri ekkert of hátt metin; en nú kom hinn heiðraðl
þíngma'ðnr Reykv íkínga til sögunnar, sem mælir svo fastlega mótl
jarðamatinn, og :í1ítur það öbrrikandí. Hann fór mí líka a~ tala
um Viðey og Flatey, og sagði, a~ Viðey væri ekkert efhatt metin í
samanburði við Flatey, því hann efaði st um, a~ hann vildi skipta
Viðey fyrir tvær Flateyjar; nú vil eg spyrja hina heiðruðu þingmenn,
hvort þeir geta nú ekki sannfærst af þessu og ö~ru eins um það,
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hvað óárei~anlegir dómar sumra manna eru um [arðamatlð, og hvað
Iíti~ er á því a~ byggja, þó sumir segi, a~ á því se stórkostlegir
gallar; her eru mí tveir menn, einhverjir hinir greindustu, og tala
eimíngis um tvær jarðir, sem þeir bera saman, og þó eru þeir á
svona gagnstæðri skoðun um þær; eg er viss um, að hvað "el sem
jarðamatíð hefði tekizt, hefði samt ætíð margir orðið til að segja:
það ern á því óþolandi ,íjöfnur. þetta er líka natttirlegt, því skoð-
anir manna ern svo misjafnar um sama hlutinn. Þa~ er líka lángt-
Um hægra ab segja Ilm [arðamatlð, að á því se stórkostlegir gallar, held-
ur en að sanna að svo se. Eg fyrir mitt leyti er ekkert hræddur
um, a?! á þVÍ se svo stérkostleglr gallar, að það se með öllu óbník-
andi, eins og sumir hafa sagt; hitt er annað hvort ekki má finna
á þVÍ ýmsa emagalla, en svo mun mí leingst af verða, hver aðferð
sem brúkuð verður. A~ svo mæltu ætla eg nú a~ snúa mer að at-
atkvæðaskninní, og tala f;íein orð um breytíngnratkvæðlð nr. 3 stalli?!
a og b, eg get nú ()lIIögulega hælt þessu breytíngaratkvæðt eins
mlkíð, eins og hinn h;íttvirti 1. komingkjdrnl þíngmaður hefir
gjört; því eg get ekki betur séð, en greinarnar undir a og breki
sig svo hvor Ii aðra, að baðar hljóti að falla. Undir staflið a er
beðið um, að jarðamatið \'er~i löggllt 6. jríní 1863, en undir staflið
b er beðið um, "að stjórnin hlntíst til, að hlð n):ja [arðabökarfrnm-
nrp verði sem fyrst gjört þjóðinni kunnugt, að þj<íNnni gefizt kost-
ur á, að benda á þá helztu galla, sem þykja vera á jarðamatlnu,
og að stjórnin sfðan á haganlegasta hátt lagfæri þá, þar sem ástæða
þykir til vera". þetta breytíngaratkvæðl lÍ nú auðsjdanlega að miða
til þess, að þeir, sem eru óánæg'ðir með jarðamatíð, geti kornið fram
með ástæður sínar, og feingið matinu breytt, og þetta á mí allt að
vera af geingið 6. jlíní 1863. t'a?J sj;i nú allir, að stjlírnillni er
þetta hreint ómögulegt, ef margar umkvartanlr kæmi fram, sem vel
gæti skeb ; því her er öllum gefinn kostur á að koma fram með um-
kvartanir. þó stjórnin færi að senda jarðabóldna híngab, svona ó-
löggilta, til þess að þjóðin gæti kynnt sér hana, þá gæti það ekki
orðíð fyr, en að sumri komanda, og þá held eg nokkuð stuttur tími
yrði til a~ taka móti öllum þeim umkvörtunum, sem koma kynni,
og leggja iírskurð á þær, það er ekki heldur neitt talað um, hver
ætti að taka móti þessum umkvörtunum, eður upp á hvern mátá
stjórnin ætti a~ láta lagfæra gallana, en hvemin sem sú tilhögun
ætti ab vera, þá mundi tíminn verða nokkuð stuttur; ekki er held-
ur neinn tími til tekinn, innan hvers þessar umkvartanir skyldi vera
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komnar til þeirra, sem ætti að lagfæra gallana, eður til stjérnarlnn-

ar, ef ætlazt er til, að þær geingi þdngað, og yrði þ;i bágt að taka
til greina þær kvartanir, sem kæmi fram seinasta veturinn, eður um
vorið 1863. Eg held það væri því hingturn réttara, ao löggilda
jarðabdklna 1861, eim og nefndin hefir rá'ðio til, og aðhyllast þá
heldur vlðaukaatkvæði þingmanneins fyrir Norður-þingeyjarsýslu,
undir tölulið 7. staflið e, eða þó heldur varaa tkvæði hans undir
staflið d i því það eru eimingls þær jarð ir, sem þar eru nefndar,
sem margir eru hræddir um ao matið hafi misheppnazt á, ef til vill;
um hin breytingaratkvæðin ætla eg ekki að tala, því þao er búið
ao svara þeim af öcrum.

Stefán Jónsson: Þíngmenn vita það, að eg hefi heldur verið
hlynntur máli þessu að undanförnu, og svo er það enn, að eg vil að
það ekki deyi nú út, með því mer sýnist líka, að margar mótbárur
þær, sem komið hafa lÍ móti því lí litlum rökum bygg'bar, og sumar
hver í móti annari. Hvað frestunina snertir, þlí eru sumir á móti

henni, af því þeir álíta, að ef jarðamatinu yrti frestað, yrði jarða-
bótum hætt, svo að hundraðatala jarðanna ekki hækkaði, en mer finnst,
að ef nokkuð væri hæft í þessu, þá se .ístæða til, a'b löggilda jarða-
matið sem allraíyrst, en hvort sem IÍtfallio verður, þá sj.i þó allir, ao
það er eingin ástæða til að hætta jarðabótum, hvort sem frestað væri
að löggilda þetta jarðumatið eða ekki; því þao væri reit eins og ein-
hver bóndi ekki vildi ala upp kálf, af því, a'b þegar hann er orðinn
kýr, þarf hann ao gjalda útgjöld sín einu hundrabl meir en lítur, en
svo eru þó ekki bændur grunnhyggnir. þao hefir •. verið talað um
galla á nýja jarðamatlnu, en eigi sýnt, hverjir þeir væri; hið helzta,
sem menn hafa fundið að, er það, að hlunnindajarðlr væri of h.itt
metnar, og eg skal ekki neita, að það kunni ao vera. Menn hafa IlIÍ

sagt, a\') þetta jarðamat hafi gcgnuuigelngið marga hreinsunarelda, og
muni heldur hafa batnað yio hv ern ; ef mi svo er, þá held eg það
S8 ástæða til, ao löggilda jarðamatið sem fyrst; því eg held þao hafi
ekki verið SYO óvandað fni fyrstu hendi, ao það S8 astæða til ao
grauta því til enn; þuð hara heldur ekki komið svo margar um-
hartanir fr.i landsmdunum við hið fyrsta mat. Ao Reykjavíkur-
nefndin hafi skemmt jarbamatlð, get eg nú ekki skilið, því að henni
var það ætlað, að taka af þann galla, sem á þótti þ;í vera; en það
nr ójöfnuourinn milli sýslnanna, og í þeim starfa fór hún eptir af-
gjaldi jarðanna, eins og ályktað var af þínginu og stjórninni, án
þess í nokk: u a'O raska grundvelli þeim) sem búio var að leggja.
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því það ser þó hver maður, að grundvöllurinn er ðhaggaður í sj:ílfu
ser, þó a lIt jarðamatið í einni sýslu hafi stigið upp eða níbur, t. a. m. jörð,

sem virt var á 500 rd., er hækkuð um 30 rd.; önnur, sem virt var á
1,000 rd. er hækkuð um 60 rd., og hin þrtðja, sem var virt á 1,500
rd., er hækkuð um 90rd., og þetta er þó rett hlutfall, og raskar
ekki jöfnuð! í hreppum og sýslum. Menn hafa mí verið ao tala um,
hvort leggja ætti tíund á eptir hinn gamla eða nýja mati; eg þori
ao fullyrða, að það er bæði vilji stjórnarinnar og þjóoarinnar, yfir
höfuð að tala, ao fara í því tilliti eptir hinu nýja; þó að lÍ þvf kunni
ao -vera smá- ójðfnu1', þ,i mun það lelngst verba. Eg álít því helztu
rlíðið, að löggilda þetta jarðamat sem fyrst, og fara sem næst því,
sem nefndin hefir sningið upp á.

Benidikt Þórðarson: Eg vero :to leyfa mer að svara fáeinum
orðum hinum helbraða fulltrúa Snæfellínga; hann tók áoan fram
dæmi það, sem eg við undlrbríníngsurnræðu m.íls þessa dró af mati
jarða, er mí hafa jafna vírðíngu eptir nýja matinu; jarðir þessar liggja,
eins og eg þá sagði, sín í hverju amti, og í fjarska hver frá annari,
ein í þíngeyjarsýslu, önnur í Borgarfjarðarsýslu og hin þriðja í Baroa-
strandarsýslu ; eg vildi sýna með dæmi þessu, eins og eg tók þá
fram, að jarðamatið mundi ekki vera eins misjafnt milli héraðanna,
eins og menn segja; en þíngmanninum finnst dæmið sanna lítið, ef
annars nokkuð í því efni; það getur mí verið, að meiníng hans um
það se rett; eg efa þó, að hún se reiti þvíþað verður að líkum ekki
hrakið, að þessar jarbir, sem eg nefndi, hafi hver fyrir sig verið
rnamar á líkan og sama hátt, og beinlínis eptir sömu reglum og
aðrar jarðir þar í sveit og sýslu, sem þær eru, og þá held eg ráoa
megi, að mat annara jarða í hverri sýslunni fyrir sig geti haft, og
jafnvel hljóti að hafa talsverða samhljóðun "iú matið í hinum sýsl-
unum; hann tók ser mí gagnstætt dæmi, til að sanna með öjöfuuðlnn
á matinu; ekki fór hann samt l.íngt yfir með það, að eins í tvær
sveitir, sem skammt er á milli; þao dæmi hans sannar ekkl, að eg hafi
rángt haft í skoðun minni; en það sannar þó býsnamikíð, já svo
mikið sannar það, að við enn þá getum Ieingið nýtt jarðamat, því
jafnsmsemuglegur matníngur, sem hann benti á, getur orðið enda-
laus, því ætíð verður svo um jarðamatið, að eitthvað má að því
finna. En eg vil nú spyrja: þurfum ver nokkurt jarðamat? Menn
getur nú greint á um það; þó ætla eg fleiri verði með því en móti,
að við þurfum það ; nú höfum ver gamalt samtíníngsjarðamat, og er
það margsannað og sýnt, a~ það er á mörgum stdðum rihafandí, !5\'O

1153



ósanngjarnt sem það er nú orðið; nú höfum '-er Ieinglð þetta nýja
jarðamat, sem efalaust er sanngjarnara og minni misféllum búið en
hitt; margir sm.igallar munu samt <Í því vera, en 8VO verður ætíð,
þó allt af se verið að meta upp jarbímar. NIÍ þegar um tvennt er
ao velja, þ;í held eg víð eigum þó a~ taka hið betra, og taka það
strax, taka nýja matill ; eg get ekki séð, a~ það muni, úr því sem
nú er kornið, bíða ser mikið til batnaðar. en hitt get eg se'ð, hvað
af því mundi Ieiða, no neita nú um það, a~ jarðamatlð verbí löggilt
og fara að stofna sveíta-, sýslna- og amtanefndir, til þess að grauta í
því Ullu, og hvað lÍ síðan að gjöra víð þann graut'! Eg held þíng-

menn se orðnir nú þegar saddir af honum og vilji senn ekki meira,
en ætti nú ao senda allar aðfinnslurnnr, sem samandræglst, beint til
stjörnarlnnar, hvað mundi hún geta gjlirt, þegar hún feingi öll þau

ó~kiip í hiku rn al' ? Líklegast það, a~ senda allt þínginu heim apt-
ur, og mundi alþíngi þá fii ærinn starfa, og óVÍSt, ao menn yrðí
hyggnari þa, en þeir hafa verið; óví~t, segi eg, að þá kæmi fram
betra en það, sem IIIÍ er á boðstólum ; eg er ekki að berja það
fram, ao jarbamatí þessu se í eingu ríbútavnnt ; eg er sannfærður
Hill, a() margir sm.igullar finnast á því, eini! og hitt, að þeir eru
l.ingtum færri stúrgallarnlr á því, en hinn eldra matinu. þao verð-
ur ærs manns óour að ætla, a~ nokkurn tíma verbí af numdir allir
sin.ígallarnir ; en hina stærri m-í allt eins fá af nuruda, þó [arða-
matið nái liiggildíllgll IÍllur Ungir tímar Iíða. því þó einstakar
hartanir kæmi til alþíngis, þ;í mundi þíngíð, væri þær á ljósum
röknm byggðar, mæla svo fram með þeim via stjdrnlna, að þær feing-
ist heyrðar og bænheyrður. Og þegar kostur er gefinn á, að 20 ár-
um Iiðnum, a'O fá bætt matið, þar sem þörf bæri til, þ,í held eg
hægt se að þreyja, sem menn segja, þorrann og góuna, og bíða þeirra
bóta; menn væri þ;i líka búnir 110 reyna matið, og gæti þá byggt
;ílit sitt á sannari ástæðum, en þeir geta nú, meðan allar sannanirnar
eru hjá þeim í lausu lopti, og þeir margir hverjir vita ekki, hval'>
þeir eiga ab segja, og segja því út í bl.iinn eitthvað og helzt þetta:
"mer líkar það ekki, það er margt og nrlkið að því"; en nær, mundi
Slí tími koma, að þeir þættist geta sagt: það er ekkert ao því. Mín
skoðun II mall þessu er sri, að menn eigi heoan af ao halda sem
fastast vil'> þa'O, sem nýtilegt Ieingtð er í mali þessu, og stofna þVÍ
ekki í nýja hættu, og, ef til "ill, eyðíleggfugn; bezta ráoi'll álít eg
því, ao samþykkjast vilja stjórnarinnar og nefndaruppástúnguna í
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þVÍ, að blðja um, að jarðamatið verði löggilt, eini! og það kemur nú
fyrir í hinni nýju jarðabók.

Magnús Andréssot«: Allir vita, sem verið hafa með mer á
hinum fyrri þíngum, ab eg vil styoja þetta mál, ekki af þVÍ, að eg
vltl ekki, að jarðamat þetta hafi sína galla, heldur af því, al> eg
geing ao því vísu, ao ekkert það jarðamat verður búiö til, sem ekki

hafi galla, og að þó alvizkan sjálf kæmi til, þá mundi hennar jarða-
mat verða álitio r.íngldtt eptir 3 <Ír. Hvað nú þetta jarðamat. er
her ræðlr um, snertir, þ,i getur mér eigi betur sýnzt, en að það ::ie
gjört of mikið úr misfellunum, þó að töluvert kunni að bera á mis-
muni í fjarlægum sýslum, þ,i held eg það se ekki tilfellio í hverj-
um hreppi og sýslu f) rir sig. Hinn helðrabl þingmaður úr Ísaljarð-
arsýslu hneykslaðlst <Í þVÍ, ao við breytíngu Reykjavíkurnefndarinn-
ar hefði raskast matið á jörðum sín á milli, ekki eingaungu í hverj-
um hreppi, heldur og í hverri sýslu; þessu vero eg nú ao neita, því
ab hún hefir elumitt gjört jöfnuð Í ömtum og sýslum, Að eg vil nú

heldur styðja, en fella þetta mál, kemur af þVÍ, að eg er hræddur
um, ab nefnd verbí sett, sem eigi að ferðast um allt land, og meta
jarðirnar; en það veit eg, al> það fer ekki vel. Menn hafa verið að
tala um, ab þetta væri óhentugur tími, að löggilda jarðamatíð á,
þVÍ nú væri jarðabætur sem óðast uð koma á fót, en eg vll spyrja:
hve nær ætli þær stansl, ef þær eru nú Í mestu framförum?

8\"0 eg nú snúi mer að atkvæðaskrannl, þá skal eg lýsa þVÍ yfir,
ao eg ætla að halla mer að tölulið 3. a og b; því eg vil, ao mál-
inu se frestað nokkuð, svo ao þjóðinni gefist færi á, að kynna ser
það, og geti borið upp umkvartan ir sínar um það.

Hvað mí deilana snertir, þá vil eg helzt, eins og þfnglð stakk
upp á 1857, amtsdeíll ; því að á þann hátt yrði jöfnuourinn mest-
ur að mínu áliti í suðurarntinu ; eingu að síður er eg samt á sama
máli og hinn helðrabl þingmaður úr Gullbríngusýslu, að eg víl heldur

einn deili, en að nuillð se fellt. Binn heiðraði þínginaður úr R<íng-
arvallasýslu hefir haldíð fram sýsludeíll, af því honum þykir sem

Rángárvallasýsla verði einna harðast úti á annan hátt; en eg er mí
á þVÍ, ao Arnessýsla verbl eins hart úti og Rángurvallasýsla, í híð
minnsta mun ekki munurinn verða stór.

Hvað mí snertir ttundargreibsluna, þá held eg, að eg haJli mer
að breytíngaratkvæðlnu vlð tölulið 5. C; því að eg get ómögulega
fellt mlg víð, ao taka tíund með tvennum hætti; vlð þá grautar-

gjöra kann eg ekki; ef jarðamatið verbur lögleitt, þá vil eg láta
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taka tíund eptir því. Þannig mun eg nú greiða atkvæði; en ef a
og b undir tölulið 3. verður fellt, mun eg fara eptir þ"í, sem mer
þá hugkvæmíst, þegar þar ao kemur.

H. G. Thordersen : Eg óska þess, a~ þíngmönnum vercí ekki
bilt við, að eg fer ao sta nda upp, sem aldrei hefi talað áður í þessu
máli, þó það hafi verið rætt her á þíngi; það hefir .h·allt vakað fyrir
mer viðurkenníngín um ókunnugleika minn á því. En það get eg
vitnað um, að allir hafa álitio mál þetta mjög svo mikils umvarð-

andi, og með þVÍ svo er, þá þætti mer það í sannleika merkilegt,
ef þao skyldi falla.

Hvað frestinn undir tölul. 3. snertir, þá er eg honum ah eg
mótfallinn; eg se ekki, að hann bati neitt, því að þetta jarðama t er
brilð að vera svo leingi á prjónunum, og þar að auki er þa'ð skýrt

tekið fram í frumvarpinu, ao þao eigi ekki ao standa óbreytt um
aldur og æfi, heldur megi endurskoða þa~ eptir 20 ár, svo að þann-
ig er mönnum gefinn 20 ára tími, til að hugsa um jarðamaríð og
lagfæra það sem ýtrast er unnt. þessi tími finnst mer mjög svo
hæfilega til tekinn og hvorki mega vera styttri ne leíugrl; því hann er
einmitt svo mátulega langur, ao menn ætti lÍ honum geta komizt ab
skynsamlegri rúbnrstöðu á þeim breytingum, sem álítast mætti óum-

flýjanlega nauðsynlegar. Pao mun nú ætío sannast, að einhver gall-
inn verðl á serhverju jaröamati, en eg hefi þekkt þá menn, sem ,Ht

hafa "io malið, ao það eru skynsamir menn, sem allir hafa tekið
verkið með tllhlýðllegrl alvörugefnl, ástundun og alúo; þessir menn
hafa stutt að því almenníngsalitl, sem þingmenn sjálfir hafa flutt inn
á þíngið, að "er þyrftum við nýrrar jarðabókar. Eg vil nú feginn
styðjast víð þessara manna dóma, þVÍ að eg er svo lítillátur, að þiggja
góðra manna ráo; en eg ætla ekki að fylgja einstöku röddum, sem
mæla móti [arðamatlnu. Eigi nokkurt jarðamat að vera, og fyrst
öllum kemur saman um, ao þetta jarðamat se betra, en hið eldra,
þá vero eg að vera á því, að taka það, og það þó menn finni nokkrar
ójöfnur á því; því ao einginn þarf, eg endurtek það enn, að búast
víð alfullkomnu [arðamatí ; eg vero því ao gera atkvæði með þessu
jarðamatí, þó ao eg gæti fmyndað mer annað betra, en þetta er; hið
bezta kann að f;ist með tímanum; hann kann bezt að bæta úr brest-
um þess, og eptir frumvarpínu er hann gefinn 05S nægur.

Eg ætla nú ekki ab gánga neitt inn á breytíngaratkvæbín, en
eg vona, að þíngmenn sjái af þessu, hvernig eg ætla a~ haga at-
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kvæðagreiðslu minni, og ætla eg svo ekki a~ fara fleiri orðum um
þetta mal,

Páll Sigurðsson: Þa~ er mí búi~ a~ ræða !WO mlklð um þetta
[arðabökarfrumvarp, sem liggur her frammi fyrir okkur, að eg held
það eigi her víð, sem haft var eptir karli einum forðum, sem hafbl
3 fylgikonur: "sitt er að konu minni hverri, og það svo mikið, a~ þær
eru allar ébnikanlegar", Eg gef nú ekki um, a~ telja her upp þá
galla henna þessara, sem hann til Iærðl, heldur tek það sem dæmi
upp á ræður manna í þessu m.ill. Nefnd SIÍ, er hart hefir mallð
til meðferðar á þessu þfngi, er sjálf sundurleit í skoðun sinni; nokk-
ur hluti hennar vill mí taka frumvarp þetta, eins og þa~ líggur
fyrir, og gjöra að lögum; aðrir nefndarmenn álíta ófært, a~ hafa 1
deili fyrir land allt, því þar með komi svo miklar ójöfnur fram amta
og sýslna milli, að það se óþolandi, og hafa því enn hallað Sef að
amtadeili, eins og þfnglð gjörði í hitt hið fyrra, til að reyna mco
því, að sópa burt mesta hrobanum af ójöfnunum milli amtanna.
Þíngio 1857 tók það skýrlega fram, a~ 1 deilir væri óhafandi, og
tók því í óyndisúrræ'bum amtadelll, og reyndi með því, a~ bjarga
Irumvarpluu; eg skil því ekkert í skoðun þeirra nefndarmanna, sem
vilja rá'tJa þínglnu til, að hafa 1 deili mí, utan það se af blindri
þægð við stjórnina; eg held, að henni se Iíti~ til vilja gjört mco því,
þó þínglð biðji um, að sú jarðabók \'OrN leidd í lög, sem eingin
rðttvís skattheimta verðl síðar bygg~ á.

þa~ hafa allir þeir þfngmenn, sem þó vilja reyna a~ halda líf-
inu í þessu [arðamntl, orðið að viðurkenna, a~ á þvf væri nú stór-,
kostlegar ójöfnur, og sá htittvirti konúngsfulltrtli varð Iíka a~ víð-
urkenna þetta, þegar hann benti þínginu til ab fresta því, með ab
aðhyllast breytfngaratkvæðl þíngmanns Snæfellínga. þegar hinn
háttvirti forseti yi'ð undírbriníngsumræðuna flaug ofan úr forseta-
stólnum, og settist á bekk með þíngmönnum, þá hugði eg, að sá
mundi lelða þíngi~ í allan sannleika, þar hann hefir haft verk þetta,
meira eða minna, á knð ser sem kjöItubarn í nokkur ár, og hlýt-
ur því að hafa þá nákvæmustu þekkíngu á málinu, bæbl í heild sinni
og einstökum greinum þess, þá hugðl eg hann mundi framfæra svo
ljósar og gildar ástæður fyrir því, að sú undirstaða væri mí góo
og rett, sem frumvarpið væri nú á sett; hann og þeir felagar hans í
þíngnefndinni hefði re tl. þa~ við, og kippt í llb, þar sem þess hefði
þurft, og þetta vonaði eg hann mundi framfæra með svo kraptrnikl-
um ástæonm og innþrykkjandi, a~ sú stóra Jerúsalem, er mí stönd-
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um ver í, mundi skjálfa; því menn þekkja, hversu mikill víghestur
hann er, til a'ð flytja krapnnlklar ræður, og se~ur með að ná í hvern
ástæbusnaga, sem til er í málunum; en nú komu eingar ástæður a'ð

gagni í allri hans laungn ræðu ; hann fann einga, sem gat neitt
sannfrert mig; svo bæðí eg, og lfklega fleiri þingmenn, græddu það á
ræðu hans, að það urðu ljósari gallar þessa jarðamats en líður; hon-
um tókst ekki að berja í brestina. Hann áleit einn deili óhafandi
1857 fyrir landlð; en eins og hann var óhafandl þri, er hann það
eins mí; enda færa þeir þingmenn, sem nú vilja berja hann í gegn,
einga ástæ't!U fyrir rðttlæt! hans; svo ekki er annað að sjá, en þeir
vilji lögleica frumvarpið í einhverjum bllndíngslolk, og hugsa að
þóknast með því stjórninni; en eg álít, að hvorki stjórninni, og því
síður þjóeinni se nokkur þæg'ð í, að löggilda það jarbarnat, sem er
svo skakkt og vitlaust, a'ð þa'ð ekkl þolir a~ bera sig sj.ilft. Fram-
sögumaður sagði, að breytfngaratkvæðl mitt með sýsludeili væri
byggt á hnndahéfí svona rit í loptið, og re'ð þinginu frá, a~ taka
þnð ; en eg álít það samt skarsta úrræ'ði~ fyrir þ.i, er ekki vilja gjör-
Iella allt verk þetta, a~ taka hann; því eg vil biðja menn að gæta
þess, að með þeirri aNer~ kemur fram það dómsatkvæði þeirra eið-
svörnu vlrðíngnrrnannn hverrar sýslu fyrir sig, eins og í öndverðu

var til ætlazt við verk þetta, og þá mætti koma til álita, hvort til-
tækilegast mundi Hra síðar, a'ð reyna að koma jöfnubl á milli sýslna
og síðan amta, svo ab jöfn j(ir~ a'ð gæðum yrði jafnhá a'ð hundr-
abatali hvar sem væri lÍ landinu, og þyrfti til þess mikinn kunn-
uglelk, djripsreja þekkíngu og Unga yfirlegu. En það er margbúið
a'b sýna og sanna, að ójöfnur sýslna og amta á milli eru nú svo

fjarskalegar, at 1 deilir fyrir allt land er óhafandi; það varð heldur
ekki annað seð, en r;i'bherrabrefi('" sem lagt var fram lí þíngi 1857,
benti helzt til, ai' við hafa sýsludeill; eg tók svo ljóslega fram, sem
mer var unnt, mismuninn milli einstakra sýslna her í suöurarntinu
á þínginu 1857, og skal eg ekkl taka það her upp aptur. Eg vil
því nú einasta taka það fram, að sá [uíttvirti forseti, sem fr.í npp-
hnfi hefir feingizt yið þetta jarðnmatsverk, og þar til er svo n.íkunn-
ugur Rringrírvnllasýslu, hefir aldrei getlð þess hið minnsta, að það nú-
verandi hundraðatal þar mundi vera oflágt móti gæðum hennar; en
væri amtadeiIir löggiltur, þ:i feingi hún til viðbótar við núverandi
hundraðatal nærri 15 hundruð hundraða. eða her um 30 60 hundraða
jarðartorfur. Tíund af 60 hndr. jörð er 72 álnir; setji eg eina alin 20 sk.,
þ,i er tíundin 15 rd.; þeir samanlagðír 30 sinnum gjöra 450 rd.; en
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ef hafður er einn deilir yfir landlð, þá fær Ráng,ín'allasýsla ívlðbdt
3 hundruð hundraða 73 hndr., eða 7 601lUndra'ba jarbartorfur og
13 hndr.; þar af tíund hðr um 107rd., alls 557rd1. þetta væri mí
skárri skattur, og það ;irlega, nærri hrilfu hærri, en nú er goldið eptir
sýsluna; nú vil eg spyrja: á hverjum grundvelli er þessi tíundar-
skattur byggður ? Eg svara aptur: (. eingu, utan ef vera skyldi Ii
koppum og kyrnum, sylgjum og skjaldaskrlflum, Hekluhraunum og
jökulvatna-umrótun, og held eg, að ef Loðinn lcppur mætti líta yfir
þessa tíundargjðrð, a~ hann fyndi fulla ástæ'Ou ao kalla hana okur,
og föClUrland:i\'innrinn Rafn Oddsson mundi ekki geta það afsnkab,
Eg se vel, ab sá vírðulegl framsögumaður skilur betur breytíng-
aratkvæbi mitt með "ý~I\ldeili, en hann let ,í ser merkja; því hann
sagðíst geta vel aðhyllzt það fyrir hönd kjósanda sinna, en fyrir sj.ilf-
an sig gat hann þó ekki fallizt á þaö ; þetta er reit hugsab ; þvf
væri þar vlð hafður sýsludeilir, þá kæmi lík upphæð tíundar fram
yfir sýsluna og áður, en jafnari innbyrðis; en ef nýr tíundarskattnr
demhist þar yfir bændur, líkt og í Rung.irvallasýslu, aðsend nr svona
rir lausu loptl, þ,í hækkar tíund bænda, og er það nýr gróði fyrir
hann sjallun og aðra presta hans og kirkjur í prófastsdæminu, og
þó eg ao maklegleikum virði hann sem góðan mann, þrí þykir mer
"on, þé hann ekki spyrnl móti ribatanum. En þei verð eg aptur að
furða mig yfir þeim blessaða fulltrúa þeirra Barðstrendtngu, a'b hann
skyldi vera að kkira í þenna eindeili, og bera sig llleCl öllu móti ab
halda honum, svo það er a~ sj;í, sem hann ekki hafi verið búinn að
aðgætn, að því hærri deilir, þess færri hundruð ; en hvað getur "er-
iCl, a~ hann í þetta sinn ekki hafi vitað, hvað hann gjUrN; þVÍ það
er "í.~t heldur sjaldan, að menn úr þessum flokki sparkí svo úbat-
anuru fr;í ser, og því, sem þeim lÍ~ur með réttu bar, a'b það nuí rett
heita eindæmi ; en ske'b getur, a'b prestsskepnan hafi skýmu, og hafi
þa'b traust á rfkissjóðnnrn, a'b hann bregðist ser ekki með uppbót-
ina, og þ;í er líka baðuni borgið, honum og gjaldþegnum hans.
Eg held líka, a'b fyrir tfundargrelðslu þeirri, sem nú á ser stað, se
orðin full og Iöst venja, og þá getur það verið þý~íllgarlllildl spurn-
ing, hvort fnll lagaheimild se til að breyta henni, og það gjald á hverri
jörð til þess opinbera ætti ekki að standa fast, en eigandi jarbar
hafa skaða og ábata, hvort jör~ hans batnar eða spillist, og se eg
nú ekki, hvernig í því máli yrbl uppkvebíð déuisorð, ef dómstólar
ætti úr <lClskera.

Þíngma'bur Árnesínga heit, a'b lítill munur væri á mati Árnes-
1) þannig í handriti þíngmannsins. Ritu.
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sýslu og Ráng:Ífvallasýslu; en mer el' kunnugt, að fráleit aUer'ð var
höíð víð a'ðfer'ð jarðamatsíns í þessum sýslum, og ekki skil eg enn,
eptir hvaða ástæðu matsmenn Árnesínga hafa gcíngið , þegar þeir

köstuðu burt % af sanngjörnu kaupverbi jarða, sem þeir virtu þær
til, aður þeir rituðu [arðarverðib; þa'ð er mer óljóst; en eins vildi eg
óska, að fulltrúi Árnesínga og eg ættum sína sýsluna hvor, og þá værí
gaman að sjá, hvað stóra summu peninga eg þyrfti a'ð gefa milli
sýslna, þar til hann þættist ánægður. Af þessu geta þíngmenn se'ð,
að eg vil heldur gamlar ójöfnur se kyrrar, en f,i nýjar miklu verri.
þa'ð hefir líka verið gjört a'ð álitum, þegar aukaútsvör hafa verið

metin, hvort tíundarútsvar annarar jarðar í hreppnum væri í hlut-
falli við hitt eða ekki, og þ/i hafa menn með aukaútsvari yiIja'ð
jafna aðra misjafna skatta, en þessu yrði ekki víð komíð ,i'ð aðra

sýslu, eða annað amt. En þar eg Hit, að eg ekki á optar orðið í
þessu máli, þ.i "ii eg nú svara því, er eg heyri suma færa Ráng-
arvallasýslu til ágætis, hrossasölu til útlanda. þessi framfærsla

sumra jarða með hrossauppeldl, það er :í'ður metið með gæðum
[arðanna þar; þar til er ábati þessi stopull, því mí. hafa fáir korníð
frá útlöndum til hrossakanpa; en það gjörir þó mest til, að Ráng-
æíngar komu svo fljótt á kaupmarkabí hjá ser, þar e'ð Einglendíngar
gátu keypt nóg hross til sklpsfarrns á svipstundu ; en þ,i hafa Ár-
nesíngar beiCzt þess, að sami jöfnueur geingi yfir sig og Borgfírb-

ínga í þessu, og þar Rangætngar hafa samþykkt það, þá hverfur sú
ástæða, að önnur sýslan beri mcira fni borðl, en hin í þessari grein;
eg vil og leyfa mer að geta elns, þó það komi víð mismunandi
matsaðferð innan sýslu, ao sumstaðar, og svo er í minni sýslu, möttu
menn hverja hjáleigu ser á sömu jarbartorfu ; þær höfðu ao sönnu
útsklpt tún og elngjar, en allt hagaland óskipt; þegar nú eptir þessu
frumvarpi, 'væri það löggilt, kæmi nýtt hundraðatal á afbýlí þessi,
og þar með önnur tfundargretðsla, en á'6ur var, þá gjörOi ábúandi
tilkall til óskiptra haga í sama hlutfalli, en hinn segði nei, þar sem
sameignarjörð mín átti áður tiltölu í óskiptum högum, samkvæmt
því eldra hundrabatali, svo á eg það eins enn. þarna er þ:í komið
efni í évild og úlfúb og lagaþrætur milli nábúa. Af her töldum
ástæðum vildi eg sýna þíngrnönnum fram á þá stærstu galla þessa frum-

varps, til þess að þeir gætti sín vel "ib atkvæðagreiðsluna. þar til get eg
bent þeim á það, sem þeir annars sjá, hversu smásmuglega stjórnin
hefir a'ð farið, a'ð setja her allar þær brotatölur, sem nú standa í
írumvarplnu, en kasta þeilll ekki burt, því væri þær samþykktar, þá
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feingi hver jðrð næstum á landi öllu nokkrar álnir fram yfir heil
hundruð, og þa~ gjörir þó hreppstjórum örðugra fyrir, að út reikna
tíund! heldur en áour var, þar sem allur þorrí jarða í hrepp hverj-
um var reiknaour til hundraða brotalaust; en þar eg ekkl við undir-
búníngsumræðu tók mer það breytfngaratkvæðl, að brotar þessir væri
felldir, þ.i dugar nú ekki leíngur ab tala um það, eg vona því, að
þíngmenn gæti sín vel d'ð þessa atkvæðagreibslu, sem nú liggur her
fyrir oss, hvort réttvísara sð, ao dæma frumvarp þetta til lífs eba
dauða.

Forseti: Eg verð að fresta umræðunum, þríngað til á kvöld-
fundi í dag, því eg se af því, hve margir eiga ötalað og hafa þeg-
ar beðið ser hljóðs, at malið getur ekki orM~ leitt til lykta, fyr en
á nýjum fundi. Eg skal geta þess, líður en þessum fundi er slitlð,
að eg hefi feíngfb tilkynníng frá hallærisnefndinní um, að hinn 2
komingkjörnl þingmaður er valinn formaður, og til skrifara þíng-
maðurinn úr Nerbur-Múlasýslu.

Áður en geingio er af fundi, skal eg láta lesa upp frumvarp
til bænarskrár til konúngs um, að lagt verði (yrir næsta alþíngi
frumvarp til nýrra sveitastjórnarlaga lÍ Íslandi.

Var síðan þessi bænarskrá lesin upp og samþykkt svo hljöðandl:

T iI k 0 nún g s.
Til alþíngis kom í þetta sinn ein bænarskní, er skoraði á þíngið,

a~ ítreka og endurnýja bæn sína til yðar hátignar um ný sveita-
stjórnarlög, grundvölluð á þeim höfuðatriðum, sem þíngíð stakk upp á
1853 og 1855.

Til að íhuga þetta mál kaus þíngið 5 manna nefnd, og ræddi
það síðan Ii 2 aðalfundum sínum á Iögsklpaðan hátt, og leyfir ser
nú þegnsamlegast, a~ láta um það álit sitt og þar á byggðar bænir
sínar í ljósi á þessa leíð.

Ári'ð 1853 sendi alþíngi yoar hátign bænarskrá þess efnis, að
frumvarp til nýrra sveitastjórnarlaga her á landi yrðl lagt fyrir hið
næsta alþíngi, og benti jafnframt til nokkurra undírstöðuatríða, sem
það ætlabí hagfellt fyrir landið að gaumur væri gefinn, þegar frum-
varp til þessara laga yr'ði samið. þessi atriði lutu einkum að því,
að stj6rn hinna sveitalegu malefna yrði falin á hendur nefndum í
hreppum og sýslum, og að hin síðasta meðferð og úrslit þessara mála
yrði á kveðin samkvæmt þessum undirstöðuatriðum, og í samhljöðun
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"i~ þá stjórnartilhögun alls komingsveldtsíns, og stöðu Í:lland:l í fyrir-
komulagi þess, sem yr'bi a~ Iögum.

Samkvæmt þessari brin alþíngís let yðar h:ítign 1855 bera frum-

varp til nýrra sveltarstjdrnarlaga undir rilit þíngelns, og voru þar í
ákveðnar hreppanefndir og amtsr.ið, en þeim sýslunefndum sleppt,

sem þfngið 1853 hafði stiinglð upp á. Allt fyrir þa'tl þótti alþíngi
1855 vera yfirgnæfandi rístæður til þess, 11'0 fara því fram í breyt-
ingulll þeim, sem það vildi gjöra vio frumvarpið, 30 11I3ryrbí settar
sýslunefndir. par á mét fen~t þíngíð ekki á atntsráð í þeim skiln-
ingi, sem frumvarpið haföí a'tlazt til, bæbi sökum víð.íttu nmtanna

og ýmblegra þar af leiðandi erfiðleika og sökum þess, 30 sú til-
högun gjör0i ofmikla breytíngu frá því, sem mí er, þar eð sveita-
málefni hreppanna aldrei hefbi þannig belnlínís sta'Oio undir amt-
mönnunum híngað til, heldur sýslumönnunum o. s, frv.

Í allrahæstrí auglýsíngu til alþíngis 1857 er sagt, a'O breyting-

ar þær, sem þíngio hafi sningið upp á að gjörðar væri vlð frum-

varpið, hafi í mörgum a'Oalatrioull1 verið svo lagabar, ao þær hafi
ekki orðið teknar til greina; en á hinn bóginn hafi yðar hátign þótt
i",j<Ínert, að gefa frumvarpið lít sem lagabob, eins og þa'O var í upp-
hafi, og muni þao því verða tekið til nakvæmarl yfirvegunar. hvað
mí se tllta-kílcgnst 1\?':gjöril, til ao koma máli þessu fram. Í allra-
hæstrí auglýsingu til þessa alþíngis er þessa m.ils ekki getið, eins
og ekki heldur varð búizt við, þar eö því var ekki hreift á hinu
seinasta þíngi.

Hvað nú áhuga Íslendinga á þessu m.ill snertir, þ:i virðíst hann
enn þ.i vera ,'íoa vakandi her á landi, eins og þetta einnig se::.t ar
bænarskr.i þeirri, sem fyrri er getlö ; og þó hann, mí sem stendur,
kunni ao vera nokkuð minni, en ilO undanförnu, kemur það eflaust
til af því, ao önnur mál, einkum ljárkLíðalll,Hio og þar af rfsandi
vandræði, hafa nm stund snúið ;ihuga landsmanna í aðra átt. því
verbur ekki heldur neitað, a'O þó sveitastjórn kunni ao fara allvel
fram, þar sem hreppstjdrar annaðhvort hafa beztu menn í hreppun-
um í níðum með ser, eða eru sjálfir afbragðs-dugleglr iuenn, og gefa
sig alla víð þessum störfum, þ.i þarf þó sveitastjrirnin her á landi,
yfir höfuð ab tala, umbétnr við, eins og sorgleg reynsla hinna sein-
ustu ára virbist benda til, þar eð dugleg sveitastjérn með meira
framkvæmdarvuldí YÍ()a lllundi hafa getað korníð í veg fyrir þann
peníngsfelli og bjargræbisskort, sem þessi seinustu ár hefir í mörg-
um sveitum átt ser stað. Þínginu virðast því vera fullkomnar á~tæo-
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nr til a~ bei~ast þess, a'ð yðar h.ítlgn mildilegast láti leggja frum-
"arp til nýrra sveltastjórnarlaga fyrir hlð næsta alþíngi.

Hvað mí hinum einstöku atriðum í þessu máli viðvíkur, þá
verður þfnglð at álíta það í,;járvert, ab taka þau mjög serstaklega
fram, þar eð þaÍl kynni að spilla fyrir málinu yfir höfuð, úr því
þíngiÍl ekki fær tíma til í þetta sinn, aÍl taka það fyrir fni rótum.
Eimíngis skal þínglð geta þess, aÍl það álítur slík liig því betri, því
þjéðlegrí og óbrotnari sem þau em; og því verður ekki neitað, að

frumvarpið 1855 hafbl þetta hen nt fyrir augum, þar sem það fækk-
aN úrskurðarvöldunum, og vildi, að bændur gæti tekið þátt í sveita-
stjórninni; en nmtsníð þau, sem þar var sttíngi'O upp 'ií, voru því til
fyrlrstöðu, a'O þessu sjónarllliN yrði n:íb. Í stað þessara amtsr.íða
stakk þíngi~ upp lÍ sýslunefndum, og Iærbí til þess margar og veru-
legar ástæður, að þær ætti betur vlð her lÍ landi, svo það er ekki
líklegt, að sýslunefndlrnar, skot aðar út af fyrir sig, hafi getaÍl verið
því til Iyrirstöðu, að þær breytíngar, sem alþíngi 1855 stakk npp ií
við frumvarpið, gæti oröið telmar til greina, heldur, ef til vill, það
fyrirkomulag þeirra, sem þmgtð hafði fari'O fram ií; því það verbur
ekki varlð, að uppástringur þ íngsíns í þessu efni voru helzt of
margbrotnar. En á þessu mundi mega r:í'Oa bót í nýju frumvarpi.
þar ab auk er þess ekki getið í hinni kominglegu aulýsíngu til al-

þíngls 1857, hver atri'Oi í uppastungum þfngsins stjórninni hafa þótt
óa't>geingiIeg, og má vera, ao það hafi eingu síður verið srí mikli á-
greiníngur, sem IHlI1l fram á þínginu um hina síðustu meðferð og
úrslit sveitamala.

þar e'O það mí, eins og líka var tekið fram 1855, er orðin venja
,-í~a í sýslum, að nokkrir hinir beztu og skynsdmustu menn þeirra

eiga fund með ser einu sinni eða optar á hverju ári, til að ráðgast
nm ýms málefni, er varða hagsmuni sýslunnar, og reynslan hefir nú
þessi seinustu árin sýnt nauðsyn og nytsemi slíkra sýslunefnda, með
því amtrnenn og ~_ý~llImenn hara ekki sea ser fært, að eiga via Ij.irkl.iða-
máli a, hvort heldur þab hefir verið til fyrlrskurbar eða læknínga, án þess
ao sk-ipa sýslunefndir, þá getur þíngio ekki með öllu geingio fram
hjá þeim í tillögum sínum, heldur verður að beiðast þess, ao frurnvarp til
nýrra sveltarstjérnarlaga verði byggt ..á þeim grundvallarreglum, sem
telmar ern fram í álitskjali alþfngís 1855, hvað stjórn þessara mála
snertir í hreppum og sýslum; þar á mót álítur þrngtð réttast, að
stjórnin hafi öldúngis óbundnar hendur í, að til taka hið nákvæmara
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fyrlrkomulag slíkra nefnda, og eins hvað vald og verkahríng þeirra
snertir.

Ekki ætlar þfnglð heldur í þetta sinn a'Ogjiira neinar sðrstaklegar
uppastúngur um hina seinustu meðferð og úrslit þessara mála, þar eð
þetta hlýtur jafnan að vera korníð undir skipun landstjórnarinnar her
lí landi.

Vi'ð umræður þessa máls á þínginu var sú nppástúnga borin
upp af einum þíngmanna, a'ð færist það einhverra orsaka vegna fyrir,
að frumvarp til sveltastjórnarlaga yrði lagt fyrir næsta alþingi, þá
yrðl þó lagt fyrir það frumvarp um það, a'ð vald amtmanna yfir
jafnabarsjóðunum yrði nákvæmar ákveblb, og varð meiri hluti þíng-
manna þessari uppastúngu með mæltur.

Samkvæmt því, sem a~ framan er sagt, leyfir þíngi'ð ser allra-
þegnsamlegast a'ð hefðast þess (með 21 atkv. gegn 4):

1. Að yðar hátign mildilegast láti leggja {yrir næsta alþíngi
{rumvarp til nýrra sveitastjórnarlaga her á landi (með
24 atkv.).

2. Að frumvarpið se byggt á þeim grundvallarreglum, er
teknar voru {ram íálitsskjali alþíngis 18.'55 (með 20 atkv.
gegn 5), hvað stjórn sveitamále{na í hreppum og sýslum
snertir (m~ð 19 atkv. gegn 5).

3. En verði því ekki víð komið, að leggja frumvarp til sveita-
stj órnarlaga {yrir næsta alpinqi, aðþá verði þó lagt {rumvarp
fyrir næsta alþíngi um það, að vald arntmanna yfir jafnaðar-
sjóðunum verði nákvæmar á kveðið (með 12 atk». gegn 11).

Reykjavík 8. ágúst 1860.
Allraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson. Pptur Peturs on.
Síðan áha'b forseti fund aptur í kvöld kl. 6.

Fnndi slitið.

8. ágúst - þrítugasti fundur.
Allir á fundi. Þingbók frá síðasta fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni verður nú haldið áfram álykt-

arurnræðunní um löggildíngu nýrrar jarðabóhar. Framsögumað-
ur er hinn heíðraðí þíngmaður úr Nor'ður-Múlasýslu.
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Síðan var málíð afhent framsögumanni.
Forseti: þar eð framsögumaður finnur ekki enn þá ástæ~u

til þess, að taka til máls, þá hefir þingmaður Skagflrðínga orðíð.
Gísli Brynjúlfsson : Þa~ fer fyrir mer eins og öðrum, að eg

velt a~ viðurkenna, a~ eg er í vandræðum um það, hvernig eg
á að gefa atkvæði mitt, þegar eg lít á atkvæðaskrana ; og er eg þó
fús á að viðurkenna, að það hefði ei verið svo hægt fyrir hinn hátt-
virta forseta, a~ raða henni öðruvísi niður. Þa~ er einkum um
breytíngaratkvæbl mitt undir 2. tölulið, sem eg ætlaði mer a~ fara
fáeinum orðum, og hefi eg þ:i a~ eins gjört þa~ í þeim tilgringi a~
sýna, a~ eg ætla mer alls ei í sj.ilfu ser a~ vera móti nýju jarða-
mati, ef menn fyrst geta orðlð lÍs:íttir um, til hvers eigi að nota
það ; því það held eg a~ mestur ágreiníngurinn um þetta hið nýja
jarðamat vort hafi einkum rislð af því, að menn hafa ei getað komið
ser saman um, í hverjum tílg.ing! það eiginlega er gjört. Eg fyrir
mitt leyti verð þá a~ segja það, að eg get ekki séð neinn skynsaman
tílg.ing með nokkurt jarbamat, nema hann se sa, a'ð eptir þVÍ eigi
að leggja skatta á; og eg get bætt þVÍ við, að hið forna jarðamat
hefir einmitt að eins komízt á af þVÍ, að þá átti að fara a~ leggja
nýjar alögur á alla landsmenna tíundin sumsé, sem ekki áður höfðu
verlð goldnar á þann hatt, að minnsta kosti ekki eptir föstum regl-
um. Og þó hinn háttvirti forseti segði mí reyndar, þegar hann um
daginn ste niður úr forsetasætinu og settist í sæti þíngmanns Vestur-
Skaptfellínga, al'> tllgangurínn með því, a~ breyta hinu gamla jarh-
mati hefði að eins verið sá, að hið nýja skyldi koma í stað hins
gamla, til þess að j,afna á þenna hátt þær missfellur og þann ójöfnuð,
sem nú væri á tíuudargjaldinu, þá er eg þó ei cnn alveg sannfærð-
ur um, a~ þetta hafi að eins verið tilg.ingurlnn; og hefði svo verið,
þ:í held eg að minnsta kosti, að önnur aðferð hefði þ,í verið miklu
rettari; því mer finnst SIÍ aðferð, sem IlIÍ hefir verið höfð, í mörgu
tilliti a'ð eins vera hi'ð sama, sem ef menn vildi reyna til að láta
nýtt vín lÍ gamla belgi. En þess vegna hefi eg nú og einkum gjört
mitt breytíngaratkvæðl af því, a~ þtS eg í SUJllU væri fús á að fallast
á uppástringu hins háttvirta þingmanns Ísflrðínga undir 1. tölu1i~
a, að málinu væri fresta 'll, þá heit eg þó, al'l það mætti, ef til vill,
skilja svo, sem eg væri þii á móti öllu jarðamati yfir höfuð ; en það
er þó ekki mín meining, og því vildi eg, að hún skyldi sjást; því
þegar það a~ eins er tilgángur jarðamats að leggja á eptir því nýjar
álögur, þá hefi eg ekkert á móti þVÍ í sjálfu ser. En þar sem eg
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verð ab trúa mótbárum þeim, sem komnar eru úr svo mörgum átt-
um í móti hinu nýja jarbamati, þó eg annars se Ids á að játa, að
eg se því máli ei nógsamlega kunnugur, þ;i se eg þó heldur einga
ástæðu til ab flýta ser svo mjög a'b löggllda það, og allrasízt se eg

nokkurn h.íska í, a'ð fresta því I1Jll nokkurn tíma enn, ef menn a'b
eins láta það í ljó,i um leið, a'b menn ~e þó ei í raun og veru móti
nýju jarbamati yfir höfuð, því um það er eg miklu ftisari lÍ að
halda annað, en hinn háttvirti þingmaður Ísfirðinga, þar sem eg verð
þó æfinlega að vera á því, að eitthvert jarðamat se nauðsynlegt til
þess, að taka almenn landsgjöld eptir, þó hann á hinn bóginn hafi
rett í því, að þess þarf ei með í kaupum og sölum á meðal
einstakra manna; og veit eg þó Iíku vel, að menn eru nri almennt
farnir a'b verða á því. að réttara se, þar sem því verði viö kornið,
aö taka að eins öbeínlínis-skatta, með þrí a'b leggja tolla á óþarfa-
og munaðarvörur, o. s. Irv., heldur en að taka beínlínis tolla af

jörounum. En hvert slík aðferð eingaungu mundi nú nægja her í
Íslandi, þykir mer aptur mjög efasamt ; og hvernig sem það svo er,
þ;í er eg sannfærður um, aa nauðsyn vereur a'b leggja nýja skatta
li landið allt, ef stjórn þe88 ;i a'b geta lag azt til hlítar, og ver alveg
horið sjálfa 005; og þeir, sem segja, að tllgungurinn með hið nýja
jarðamat hafi upprunalega verið annar en sá, að taka eptir þVÍ slíka
skatta, gera mönnum að minni sannfæríngu a'b eins vonir, sem eg
er hræddur 11m aa aldrei muni ra-tast, En eg held yfir höfuð ei,
að menn eigi aa ~Ýlla sig svo hrædda við þ:í tilhugsan, a'b nýrra
skatta gjörist þörf, a'Omenn eins og vlljl leyna þeirri nauðsyn fyrir sjálf-
um ser, og ef her væri um nokkurn luiska a'b. gjöra, þ;i væri þó
æfinlega betra, ao horfa heldur strax vio honum, því "öndverðir skuli
ernir klriast", segja menn; og það vildi eg helzt, a'b Íslendingar sýndll
"ið hvert tækifæri, aa þeir se reiðubúnir tíl að gjöra allt sitt til
þess, að stjórn þeirra geti borið sjálfa sig. Í þeim tllgringl, a'b menn
sýndi þetta, gjörði eg því og breytíngaratkvæðí mitt, og vona eg nú því
og, a'b einginn misskilji þá frestun lí löggildíngu hinnar nýju jarða-
bókar, sem s.j;ílfsagt líka liggur í því, þar sem tllg.íugurinn með
hana ao eins er sá, a'b Líta endurbæta liil) nýja mat; en á því verð
eg og að vera fastur, og það vildi eg þíngið Iélllst á, að hin nýja
jarðabók skuli aldrei koma í stað hins forna mats, til þess ao taka
einnig eptir henni hin eldri landsgjöld, og því vildi eg beinlínis taka
þetta fram Ulll nýja skatta að eins. En falli nú samt uppásuinga
mín, þá mun eg helzt verða a'b gefa atkvæði mitt með breyting-
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aratkvæðlnu undir 3. tölulið, þ6 mer líki það eingan veginn full-
komlega, og ef menn ekki vilja alveg fresta jarðmatinu eða liig-
gildíng þess á nokkurn hlítt, þá er það sjálfsagt, að eg verð að gefa
atkvæcl mitt með upp.istúngu minni hluta nefndarinnar undir tölulíð
5. a, til þess þó að minnsta kostl a'ð hindra, að hinir gömlu skattar
og tíundir verði framvegis einnig teknar eptir þessu nýja jarðamati.
En ef þetta nú samt verður ofan lí, og menn nú ,í þessu þíngi vilja
fallast :í þalJ alveg skihnalalaust, þ;í tie eg enn eingin önnur úrræði,
en þó að minnsta kosti alJ samþykkja breyunguratkvæðl hins hátt-
virta þíngmnnns úr Norður-þingeyjarsýslu undir tiiluIib 5. e, þar
sem eg verð þó sj.ilf ..;agt a'ð .il íta það rétt, a'ð mönnum gefist þó enn

nokkurt tæld færi ií, að f;í hinu nýja jar'ðamati breytt, þar sem bein-
Iínis má sanna, að það er r.íngt ; og get eg þess þ,í her til dæmis,
að mer var send bænarskní úr Hélahrepp. sem eg afhenti nefndinni,
þess efnis, a'ð matið feingist breytt á nokkrum jörbum í Kolbelnsdal,
sem urðu fyrir lÍföllum í vetur, því þetta álít eg sj.ílfsagban rett
eigandanna, þar sem jarbirnar mí verða að vera miklu minna virði,
en þegar hið nýja enn ólöggilta jarðamat fór fram. Og skal eg svo
ei tala meira Illll þetta, en Líta atkvæðagreiðsluna sýna, með eða
móti hverju eg annars verð lÍ ntkvæbaskr.inni,

Petur Petursson: Eg ætla einúngls að láta það í ljésl, með
hverju eg muni gefa atkvæði mitt af því, sem stendur á atkvæða-
skránni, og ætla eg þá fyrst að gcfa athæði mitt með breyt-
íngarathæðinu undir tölulið 3., af því mér þykir þa'ð eNilegt, að
þjéölnnl gefist færi lÍ, að koma með umkvartanir sínar fram fyrir
stjérnína, áður en hin nýja jarðabók verður IiiggiIt. því hefir verið

hreift her, að stj6rninni mundi verða órn1igulegt, að laga 6jöfnurnar,
en það er ekki tilfellið; það er misskllníngur, að stjórnin þurfi að

bera umkvartanirnar undir þlngið, því mer sýni~t hún her eptir geta
gjört út um málið á umboðslcgan h.itt, og að Mn geti gjört svo
mikið og lítið úr urnkvörtununum, sem hún viII; með þessu sviptir
maður ekki heldur þjóðina retti sfnum, og það er frjalslegra, en að
biðja stjórnina að löggilda frumvarpið strax; auk þessa er það sam-
kvæmt því, sem hefir .Ht ser stað í Danmörku. En ef þessi töluliður
skyldi falla, ætla eg að gera athæði mitt með tölulið 7, b., sem fer
fram á endurskoönn varpjarðanna Í norður- og austur-amtínu, Því
umkvartanir um jarðamatið og éjiifnur á því munn helzt vera komn-
ar af hinu fjarskaháa mati þessara jarða. Her við á ekki skylt 4.
gr. frumvarpsins, sem gefur kost á, að jarðamaríð verðl endurskoðað
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a~ 20 árum liðnum, ef ástæða þætti til þess. Stjrirnln hefir sett þetta
í 4. gr., af því alþíngi 1857 bað um, að jarðabdkin yrði þannig
endurskoðuð, og þess vegna sagt, að a~ 20 árum liðnum gæti tekizt
til yfirvegunar, hvort hún þyrfti endurskoðunar, og er það sjálfsagt,
að það verður gjört, ef þörf þykir tl því. Eins og eg áður hefi

verið, verð eg enn að vera með einum deili, en ekki með amta- eða
sýslnadeíll, sem raskar öllum grundvelli jarðarnatslns, og nr það
heppilega sagt af þíngmanni Isfirðínga, að ef Iandsdeilir ekki er
víð hafður, þá þoli jarðamatið sig ekki sj.ílft. því næst verð eg a~
gefa atkvæði mitt með minna hluta nefndarinnar, undir töluliðnum
5. a, Uni það, ao tíundir ekki verði teknar eptir hinu nýja jarða-
mati; því þótt það hafi verlð sagt her, að það se vilji þjóðarinnar,
a~ tíundir se teknar eptir hinu nýja [arðamatl, þ,i hefi eg einga
sönnun fyrir því, þó eg hafi heyrt það úr ýmsum áttum, því vissu-
lega munu þeir verða eins margir, sem missa við það, eins og hinir,
sem græ~a, og er eðlilegt, að menn vilji heldur það, sem þeir missa
ekki vm, og í því tilliti fellst eg ;i það, sem þíngmaður Rangvell-
inga sagði, að betri se gamlar ójöfnur en n}'jar.

þetta eru þau 3 helztu atrlðl, sem eg vildi hneigjast a~ við at-
kvæðagrelösluna, en um hin einstöku breytíngaratkvæöl vil eg ekki

tala; en eg er hræddur um, að ávallt Illuni eluhverjar ójiifnur verða
á jarðamatinu, hvernig sem menn fara að ; því jarðir eru her, meir
en í Ö~rulll löndum, undirorpnar skemmdum af nritttirunnar völdum,
bæbi af skriðum og vatnag.ingl og fl.; þess vegna getur ekkert jarða-
mat staOiú her til lelngdar ; en þegar ójiifnurnar ekki em stórkostleg-
ar, þá þarf ekki að gjöra neitt nýtt jarbamat, því þegar jarðir verða
fyrir slíkulll skemmdum, geta hlutaðeigendur kornið með umkvartanír
sínar, sem þá án efa verða teknar til greina.

Stefán Eirikssot»: Eg stend nti ekki upp, til að halda l,ínga
tölu í þessu máli; þa~ er mí. búio ~o velta því fyrir ser sfðan 1849,
og það er auðvitað, a~ það hafa verið lagfærðlr margir smágallar;
en það þarf líka :10 laga marga galla enn, og þó mí. væri verið a~
grauta í því önnur 10 rírln til, þá mundi lítið breytast til batnaðar.
Eg tók fram "ið undirbúníngsumræbu m.ils þessa nokkrar jarbir, sem
ætti í sameiníngu ó5kipt haglendi, skóg og reka, og eg ætla þ:i
a~ bæta \'i~ enn Eskey og Heinabergi; þessar jarðir eiga í sam-
einíngu alla hagaeign og skóg, og eins og þíngmenn sjá, nr Eskoy
áður 6 hndr., nú 9, Heinaberg á~ur 9 hndr., mí. 7; og er fara ætti nú
að skipta þessum ösklptu högum og skógi eptir hinni nýju jarðabók,
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p,í vildi nú eigandi Eskeyjar eignast þriðjring! meira, heldur en hann
átti nokkurn tíma tilkall til. Eg hefi tekið þetta fram, af því eg
.álít, ab þetta se hinir verstu eg stærstu gallar á jarbamatinu, og
eg áskll mer rett til, að mega bera mig saman vlb þá, sem skrifa
álitsskjalið til konungs um þetta atriði, ab það se skýrt til tekíð, að
það þó ekki hafi verið meiníng löggjafarinnar af 27. maí 1848, að
umbreyta hinum forna snmelgnarréttl manna; með því líka, ao jarða-
matsreglurnar bentu á, að ,ir'ba skyldi allar jarðir saman, sem ekki
hefði serskild landamerki. Eg gæti mí ab ,'íSII bent á mörg önnur
atriði Illll sruágalla, ef eg færi að telja upp hverja einstaka jörð;
þao er til að mynda um Stórulá og Krossbæ, sem síðan 1849 eru
nú alveg ab eyðileggjast af vatnanna eybileggjnndi hraða, og þó eru
jarðir þessar 6 hndr. hærri nú, en þær voru á'Cur, a'b eg mí ekki tali
um Ho ffell , Svínafell og Sctberg; þessar [arðlr eru allar SYO að segja
gjöreyddar af vötnum. Hinn háttvirti þíngmnður Reykvíkinga færði
þab til í dag, sem ástæðu fyrir því, hve sumar jarðir væri lítið
metnar, að Landakot væri stlgið niður í 6 lmdr, úr 12; en þar
gæfist þó 100 skpd, af fiski; en eg álít það mí ekki sama, ao virða
sjávarhlynnindi og landareign, því það er þó sannur málshattur, ab
"svipul er jafnan sj.ívargjöf", og þetta: "dregur sjór til sín", og svona
er nú 1. a. m. með sumar sjrivarjarðir. Hafnanes á Nesjnm var líbur
12 hndr., og þó léleg eptir öornm jörðum, en nú er það 18 hndr., í
stablnn fyrir ao það ætti að vera í samanburði við ahar [arðir í
Austur-Skaptafcllssýslu 10-11 hndr.; eða ;Í ekki tómthúsmaðnrlnn
hægt með að afla ser 100 skpd, af fiski? Mig furðar annars ,i þeim
þíngmönnum, sem nú eru svo stíft á móti amtadeilinum, en hinir
sömu menn komust þó eptir lánga yflrvegun a~ þeirri niðurstöðu á
þínginu 1857, að "ið hafa þenna amtadeilí, og því ætla eg mer
ab gefa atkvæði mitt fyrir honum; um hin önnur upp.istúnguatriðí
ætla eg nú líti'b ab tala, því þó Iarið væri ao fresta málinu þar til
1863, þá álít eg nú lítið unnlð við það ; en breyríngarntkvæði þíng-
manns R;íng\'ellínga get eg mí ekki aohyIlzt. Þab hefir verlð stungið
upp á af hinum háttvirta þingmanni Ísfirbfnga, ab fella burt. 4. gr.
í stjórnarfrumvarpinu; en það finnst mer að þínginenn ætti þ6 ab
gjalda varhuga "ið, og því ætla eg að aðhyllast víðaukaatkvæbl
þíngrnannsins úr Norður-þíngeyjarsýslu vlð 4. gr.

Indriði Gíslason: Eg hefi nú ekki leingt þíngtímann með laung-
um ræðum í þessu máli, því það hefir vakað fyrir mer, ab þögn
væri helmskum bezt, og ab fæst orð hefði minnsta ábyrgð ; eigi a~
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síður get eg ekki stillt lIIig uni, ao tala nokkur arc í þessu milli.
Eg get nú ekki neitað þVÍ, ilO þessar hinar afarmikill ræður voru
Í sumu tilliti mjög fræðandi, en það verð eg þó ab segja með sanni,
a'b einga ögn hafa þær breytt skoðun minni ii m.il! þessu, síðan
heima í héraði, og það þvert fyrir það, sem eg þó flutti eina bæn-
arskr.ina til þingsins, sem fegin vildi steindrepa þetta jarðamat. G;í-
nm "er mí vel ab öllum mdtb.irunum mrití þessu jarðumatl, hvað-
an koma mí flestar umkvartanirnar? þær koma einmitt fr.í jörð-
unum, sem hafa stigið upp. Koma þær ekki Ir.i hlunninda-
jörðunum? Og hvernig em þær jarðlr ? I~"Cr eru iÍn efa, elns og allir
"ita, beztu jareirnar; eða getur nokkur undrað sig ií þVÍ, þót.t þær
hækki í snmanburbi við landj.irðlrnar ? Vi'b skulum nú setja okkur
fyrir sjónir 2 j.irbir, hlunnindajörð og hlunnindnlausa landjörð ;
mí skulu b.iöar fara í eyöí ; hvernig fer ini með landjörbina, þegar
luin er kornln í eyðl ? Hún el' þ:i orein eins og annar bithagi, og
nui þykja gott, a'b eigandinn fái beitartoll ; hin jiil'0in þar lÍ móti
heldur öllum sínum gæðum, luin er sj.ilfvurin, eða með öðrum orð-
UIII, lnin abyrglst sig sjálf; það þarf hvorki að kosta fólk til ao
verja hana, teöja eca hirða ; hrin sprettur, hvernig sem með hana
er farið; þó ao eigari :ie á öhu landshorni, eða búi ekki á henni,
getur hann Í fyllst» m.ita notað hana; hann getur leigt sín hlunn-
índin Í hverju lagi, dúninn einum, kofnatekjuna einum, heyskapinn
einum, lambaguunguna einum, vorsclavelðlna einu III og uppldr.iplð
einum, og sjá mí ekki allir, hver ógnar-mi:lmunur er ,i þessum tveim
jörðum, Fra þessum jörðum eru mí umkvart.mimur mestar, og þeim
iiorum, sem hækka þurfti; el' mí þetta einmitt það, sem fælir menn
fd ao aðhyllast þetta jarcamat? það munu Li verk svo fullkomin,
að ekkert vercl lít ii þau sett; það getur mí eingan stað haft, að
þetta geti fælt menn j'rií, ilO abhyllast [arðamatlð ; þll'b er þvert ií
métl sönnun fyrir þv í, að jurb.unutið er ekki elnúngls brúkanlegt.
heldur gott, og elngan veginn þess að vænta, að svona lítið væri
fundið a.o því ; c~a geta menn nokkurn tíma orðlð þannig ánægðir
með þa'b, að landsmenn skiptíst í 3 flokka, og til ao mynda, a'b s.í eini
flokkurinn segN: mer líkar jarðamat þetta mikið \"CI, [lirbln mín hefir
stigið niður nærfellt til helminga, og fríao mig Ir.i þe:3S11 r.ínghíta
gjaldi af þessum ímynduðu hundruöum ; enn hinn annar segðí : betra
er þetta jarbamat, en hiú gamla, sem þó reyndar ekkert nu, því
jörOin mín henr þó stiglð dálítið niður, og sá þrlöjl flokkurinn, að
ser stæði ii sama, því jörðin stæbi í stað, og hefðí hvorki hækkað ne
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lækkað, Hvernig eiga menn mí a~ briast við slíku jarðamati, eða
hvernig gæti nokkur sönnun verið ljósari, en það, a~ slíkt jarðamat
væri rángt og vitlaust? - Eg held mer lægi við að kalla það ofgott
[arðamat, sem væri svo fullkomið, að mannlegur breyskleiki, við þó
rettIáta hækkun hundraðatalsíns, kæmist hvergi þar að; það er eing-
in furða, þótt sá, sem hefir orðið fyrir margra ára tínndar6jöfnuM,
fari ekki að kvarta yfir því, þ6 honum IeW af; en það er fremur
láandi, að þola ekki retta hækkun hundraðatalstns, og vera þar fyrir
níngeygður, þó jarðamatið se retteygt og gó~gjarnt.

Þa~ er verið að tala um, ab það se svoddan h.íski a~ löggilda.
jarðamatíð vegna skattanna; eg hugsaðl þó, að það væri það eina
og helzta rígætlð, sem þíng vort hefir í för með ser, að skatta þyrft-

um við ekki ab láta leggja á oss, framar en "er vildum ; þetta er mí,
held eg, ekki ætíð !lVO skoðað her á þíngi, heldur þvert í móti; því
það er elns og mikill hluti þfngsins vilji láta sinn embættismann-
inn hafa sitt sknttkröfuvaldlð, hvern eptir geðþekkni. Og þ;l er mí
npp.ístúnga þíngmanns Skagfirðínga á atkvæðaskrrinnl, þar sem hann
blöur um það, að löggilda ekki frumvarpið, fyr en stjórnin hafi end-
urskoðað það, og þó ab eins í þeim tilg.ingl, a?l byggja á því nýjar
álögur eða skatta. Eg ætla nri að stilla mig um, að fara her um
mörgum orðum ; eh það verð eg að segja, að eg hefi aldrei se~ lík-
ara barn fií?lur sínum; eg hugsaði, a~ það lægi ekki á, ab fara a~
benda til, hvernig skatta skyldi II oss leggja, fyr en ab fj:írhagurinn
yrði a~ skilinn. Þa~ er eins, eptlr því sem mönnum farast her
orð, ab ef þessi jarðabók er staðfest, þ;i se það ólíkt öllum öðrum
lögum, þau se 6haggandi; eg skil nú ekki í því, að mönnum se
ekki heimilt að bera sig upp undan stérgöllunum, eins og líka með

áföll og skemmdir jarða ; það held eg hverjum se innan handar,
sem vill, og tekur alþíngi þá til greina slíkar umkvartanir, ef gild-
ar ástæ~ur þykja til vera, þá er það mí einn ágreiníngurinn út
af preststíundinni ; eg get mí ekki fellt mig vel við þetta mikla mis-
retti; því mega þá ekki kirkjur, konungur og fátækir bíta rringindt
tíundarinnar af ímynduðu hundruðunum verða jafugömul þessurn
prestum, sem í brauðinu sitja líka? Eg skal þá ekki fara fleiri or~-
um um það, því eg veit, að þetta samþykkir þíngi~ ekki. þá hafa
nú sumir kornið með það, að þetta jarðamat stæði jarðabdtunnm
fyrir þrifum; það er nú nærri óþarfi að gegna öðru eins; eg hefi
allt af haldið, a'l> jarðamatíð hefðí verið fyrir þá yfirstandandi tf~, en
ekki þá, sem verða mundi a~ 20-30 árum líðnum ; en ,hæM er það,
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a'b jarðabætur fljúga ekki áfram, og svo velt eg ekki hvað eðlilegra
er, en a'b jör~ln stigi þar upp, sem hún er mikið bætt; því eptir því,
sem maður bætir jörðina meira, eptir þvf fjölgar maður peníngnum
á jörðínnl, og í hverju er þá meiri brisæld og blessun, en því? og
það sjá þá allir, a'b sú jör'b hlýtur ab stíga upp ab hundraðatali víð
nýtt mat; ætli það þætti ekki t. a. lll. skrítin regla í fátækraút-
svörum, a'b þýngja allt af á armíngjanum, en hlífa atorkumannínum ?
eg held þó, ab það megi til ab láta vinnukraptana og dugnaðinn
bera. þúngann, sem a'b er undirstaða alls auðs og hagsældar; eg skal
þti ekki fara her um fleirum orðum, þar eg gat látl'b skoðun mína í
ljósi einúngis her í salnum, en hefi ekki á'bur, utan þíngs ne innan,
strítt neitt á móti þeirri skoðun manna, er gagnstæð er minni.

Brynjólfur Jónsson: Eg verb ab [ata það, ao eg er harðla ó-
íréður um þetta jarðamat, svo eg get að nokkru leyti sagt, a'6 það
se um garð gelngið, áour en eg var fæddur, til ab geta veitt þVÍ eptir-
tekt, og stó'b eg a'b eins upp til þess, a'b skýra frá því Í f,ím orðum ,
hvernig eg mundi greiða atkvæði í þessu máli. Her eru 3 vegir
um ab velja; fyrsti vegurinn er sá, að "ísa málinu frá; annar, ab
fresta því, og hinn þrlðjl, að löggllda það, Eg hefi nú velt málinu

fyrir mer í huga mínum, og hlýtt á ræður þíngmanna, og hefir sri
sannfæríng skapazt hj,í mer, a'b bezt se, að fallast á híð konúnglega
frumvarp, ao jarbabékin se löggilt. Eg get ekki se'b, hvað gott getur
leitt af því, ao löggildíng hennar dragist til leingdar, eða ab ávallt
se verið a'b þessum rá~agj1iroum, og virðist mer, að úr þVÍ gæti orbíð
sri stappa, er ónýtti a1\t m.illð, og í stab þess, að færast áfram, gæti
svo fnrlð, ao ver færðumet leingra aptur á bak, og ab ávallt yrðí
ójöfnurnar fleiri og meiri, og vit eg því, ab jarðabókin verði löggilt
6. júní 1861, eins og stúngið er upp á undir 4. töluli'6 staflið e á
atkvæbasknínnl, Um deiJinn verð eg a'b segja það, að þó ab eg játi
mig mjög ófróoan í þessu máli, þá sýnist mer, að ef menn ekki
hafa einn deili fyrir allt landið, þá se þeirri undirstöðu kippt burtu,
sem jnrbamatlð lÍ ab vera byggt á. Eg gjöri sem se rá'b fyrir, að
í upphafi hafi ölJum þeim, er áttu a'b meta [arðlmar, verið settar
hinar sömu reglur, og ab þeir hafi fylgt þeim eptir fremsta megni,
og þess vegna sýnist mer að se sjalísagt, ab við hafa einn deili, þó
þa'b kunni ab verba sumum Í vil, en sumum ekki, sumum Í hag, en
öbrum í óhag. Eg vil þó jafnframt þessu gefa atkvæði mitt fyrir
breytíngaratkvæðí þíngmannslne tir Norður-Þíngeyjarsýslu, a'6 mönn-
um se gefinn kostur á, 5 fyrstu árin eptir löggildíngu jarðabókar-
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innar, a'b bera upp ástæ'bur fyrir breytingum, er þykja kunna nauðsyn-
legar, af því eg álít. jarðamatið eigi svo fullkomið, ao það eigi
þurfi breytínga við. þao, sem enn fremur styrkir mig í, að gefa at-
kvæði mitt fyrir löggildíngu jarðabékarínnar sem allra fyrst, er það,
ao eg se af 4. gr. frumvarpsins, að mönnum stendur frítt fyrir, ao
gjöra athugasemdir víð jarðaböklna að 20 árum Honum, og er mco
því móti vonandi, ao hún geti komizt í hlð bezta horf.

Forseti: Eg finn mer skylt, að tala fátt eitt í þessu máli, og að
eim frá almennu sjónarmiOi þess, áour en það er rætt til lykta, og
ætla eg því ekkl ao svara neinu einstöku af því, sem sagt hefir
verlð á móti málinu, heldur ao eins skoða það frá sj6narmiOi lands-
ins og þingsins, og þegar eg held mer þannig til hins almenna, þá
ætla eg, að mer se leyfilegt að tala frá þessum stuð. þao voru eink-
um 2. atrið! málsins og málið sjálft yfir höfuð ao tala, sem eg
vildi fara um nokkrum orðum, Nokkrir af hinum merkustu þing-
mönnum hara verlð meðmæltir breytíngaratkvæðlnu undir tölulíb 3.
b, og hefir mig furðað á þ"í, eptir þær ljósu ástæður, sem hinn
helðraði þingmaður Húnvetninga færði á móti því; 3. tölulíb a læt
eg vera, en staíl, b, þar næst á eptir, álít eg hreint ófæran; því þar
mco virðíst mer ao alls ekkert verðl á unnið til göðs, hvorki fyrir mallð
sj/Hft, ne fyrir neinn einstakan [arðclganda, og geti þessi uppasninga
til nokkurs leitt, þá hlýtur hún ao leiða til þess, sem þó er þvert
ofan í uppástúnguna 3. a, ao fresta jarðamatinu algjörlega; -því með
þessari uppástúngu er opnaour vegur til þess, ao kæra matið "io stjórn-
ina, og verður það þá annaðhvort til þess, ab ónýta matið, ef um-
kvartanirnar yrbí teknar til greina, eoa ao öðrum kosti, ef þær skyldi
finnast ástæðulausar, og stjórnin sjá ser ófært, að taka þær til greina,
eins og líka mundi verða niðurstaðan, þá væri þetta ao eins til þess,
ao vekja meiri óánægju hjá landsmönnum gegn matinu. Stjórnin og
þingio hefir gjört viturlega með því, ao gera mönnum kost á því
á hinum næstu 20 árum, eptir að [arðabökln væri löggilt, að átta sig
'1 göllunum, og eg se ekki, að úr þessari viturlegu ákvörðun verðl að
neinu bætt með töluliðnum 3. b, En yrði hann samþykktur, þá má
hann verða ríkara tilefni, heldur en menn ætla, til þess að gjöra
jarðamatið övínsælt, og allar verulegar leiorettíngar þess þýOíngarlausar.
Meiri og minni hluta nefndarinnar greinir á um, hvort tíund skuli
gjalda eptir nýja matinu, eða hinum gamla dýrleikanum, og hafa
þíngmenn nú skipzt í tvo flokka um þetta atriði ; en eg vil biðja
minna hluta nefndarinnar og alla þá, sem honum fylgja, ao þeir at-
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hugi það vel her víð, að ek1,ert löggilt jarðamat er áður til, held-
ur að eins venja um það, sem er álitinn dýrleiki jarðanna, venja, sem
i einu héraðinu er þessi, í öðru hðrabínu önnur, svo að hægt mun
vera að sýna, aa sú jörð er tíunduð í einu hðraðinu á 10 hundruð

"eptir fornri venju", sem kallað er, sem í öllum jarðabókunum er
talin 15, 20, 30 hundruð; því [arðubékunum sj.ílfum ber évíðast
saman innbyrðis um dýrleika einnar og sömu jarbar. þes:! vegna
vero eg a'O álíta þá skoðun stjórnarinnar og meira hluta nefndarinnar
rétta og :i rökum byggða, að tíundina beri að taka eptir hinu nýja
löggilta jarbarnati. En væri til gamalt löggilt jarðamat eða jarðabók,
þá væri það alveg rétt, sem minni hlutinn hefir fylgt fram, a'O taka

hina gömlu skatta, og þ:í einnig fasteignartíundina eptir gamla mat-
inu; en vér höfum ekkert gamalt mat, sem byggt er á sömu reglu IU yfir

allt land, einga löggilta almenna jarðabók. þetta hafa allir hinir vitr-
ustu og kunnngstu menn orðið að viðurkenna, hver fram af öðrum, og
þetta hefir stjórnin víðurkennt aptur og aptur, bæðl me'O endurteknum
tilraunum sínum, um a~ hafa her fram almennt jarðarnat, t. d. um
byrjun 18. og lll. aldar, og með þVÍ, þegar eldgos hafa gelngið, og
jarðir hafa skemmzt, þá hefir hún látið setja niður dýrleika þeirra jarða
til tíundar, og hefir stjórnin sýnt það með berum rökum, að her væri
ekkert almennt jarðamat til í landi, sem á yrði byggt, eða eptir mætti
fara. Þannig hefir í einstöku hðruðum, en þó hvergi nærri alstabar
og óvíðast, verið haft tillit til þess, þegar einstaka jarðir hafa orðið
fyrir stérkostlegum áföllum eða eybíleggtngum svona í það og það
sklptíð; en til hins hefir sjaldan eða aldrei verið tillit haft, þó jarðir
her og hvar á landinu hafi smámsaman verið að g.inga af ser öld
eptir öld, og því síöur hefir verið haft neitt tillit til, hvað aðrar jarðir
hafa stórum batnað smámsaman. þetta hvorttveggja var nauðsyn að
Ielða í ljós með almennu nýju jarðamutl, og þess vegna knýr bæði rðulætí
og nauðsyn til, a~ eptir þessu jarðamati verði fasteigartíundirnar tekn-
ar framvegis, en ekki eptir því mati, sem eigi er til, og aldrei hefir
til verið, svo að jarðamat eða jarðabók verði kölluð. Hvað snertir
sj:íIft jarðarnatlð, þá hefir hinn h.ittvlrtl konúngs(ulltrúi leitt skýr
rök að því, hvað af því mundi leiða bæði fyrir þjöðina, þíngið og
stjórnina, ef þíngið nú hafnaði þessu jarðamati, sem það á 4 þíng-
um hefir áður samþykkt; því þa'ð hefir samþykkt það á þíngunum
1847, 1853, 1855 og 18Cl7, og það eptir a~ stjórnin f þessu máli
hefir alltaf í aðalatriðunum fallizt á upp.ístúngur þíngsins tíl leíðrétt-

ingar á matinu; ef þínglð nú ónýtti allt saman, se eg ekki til hvaða
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álits eða hverrar auðun það getur leitt fyrir þfngíð, hvort heldur er
frammi fyrir stjórninni eða þjáOinni; en þa~ mega allir sjá, að þingið
hlyti ao glata öllu rilitl sínn og tiltrú, ef þuð færi IHí ao ónýta það
verk, sem bæ'bi stjórnin sjálf og 4 urrdanfnriu þíng hafa unnið að
svo að segja í einum 11Ild;1. Um hin einstöku atriöi vil eg ekki tala,
en bið þi\ heiðruðu þingmenn, sem á:;ka að ræða UI11þau, áður en
atkvæðagreiðslan fer fram, a~ taka til m.ils um þau atri~i.

Ásgeir Einarsson i þao hefir litiú svo lít af umræðum þíng-
manna, sem meiri hluti þeirra muni gefa atkvæði sín með 3. tiilullð ;
en eg er hræddur um, ao þó það se mjög frj.ilslegt, ao leyfa mönn-
um ao bera sig upp undan ój1ifnuOi jarbamntsins IHÍstrax, þá llluni
þeir ekk] bera sig upp, sem higt er metið hjá, heldur ao eins þeir,
sem h,Ht er metir hj.i, og þegar mí matið verður hdd,a~ hjá þess-
um, hvað Ii þ,í ao setja í staeinn fyrir það, sem það lækkar. Tölu-
líður 7. stafl. e og el eru sömu mittúru, því þeir einir munu bera
sig upp fyrern iírln eptir ao jarðnbókín er löggilt, sem li.ítt er metið
hja, og þannig getur hundraðatalan ,i (illu landinu hrunið nlður
í þao óendanlega, -og eru þessi breytíngaratkvæbl því ekki svo a~'-
geingileg, þegar \'CI er að gáo, þó þau kunni ao vera þuð fljótt ;Í

að lítu, og þó margir hafi fundið galla iÍ þessu jarðamatl, hefir samt
einginn bent á fiíO til þess, að lagfæra þ;í. f{onúngs{1I1lt1',íi hefir
helzt bent lí nefndir í sýslum og ömtum, en þær ætti þá iiC hafa vald
til þess, a~ jafna svo öjöfnuðlnn, a~ jarú;\matio ekki hryndi niður ylli'
höfuð ; en um þetta er eingin upp.ístringa frá þínginu borin U)!!" og
ekki bent til þess í frumvarplnu, svo óYÍst er, hvernig leyfi þetta
vereur notað, þú feingist. Í sambundi við þetta stendur tínndar-
gjaldlð, og hafa sumir fallizt á það, sem sagt hefir verið fr1Í Því
sjénarmiði, ao ekkl eigi ilt leggja hana strax á, eptir því nýja jaröa-
mati, en bíta þat bföa, þungað til landsmcnn gæti gefið ;ílit sitt um
þat. Her held eg ao verbí 2 flokkar eins og UIII hitt, ab þeir einir
muni kvarta, sem skaða bíða ar því, al) tíund væri tekin eptir hinn
nýja jarðamati, en hinir mundi þegja, og se eg ekki, hvernig stjtírn-
in getur lagfært llIati~ eptir slíkum umkvörtunum, Híngað til hafa eink-
um kornið unikvartanir yfir matinu á ýmsum hlunnlndajörðum, og
held eg, a~) mætti lagfæra matið á þessum jörðum; en eg sð ekki, að
þessvegna geti verið ástæða til þess, ao fresta Wggildíng alls [arða-
matslns ; mer hefir líka heyrzt svo af ræðum sumra þíngmanna, a~
segja mætti: ,)5<1 talar mest um Ólaf konúng, sem hvorki hefir sea
hann eða heyrt", og ao þeir tali mest um þessar eyjnj.rrðir, sem ekki
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hafa se~ þær, hvað þá heldur þekkt. II va~ snertir þrideilinn marg-
rædda, þá er það ekki svo éeðlilegt, þó flestir í suðuramtinu se með
honum, og hafa nægar :btæcur kornið fyrir því, að aðgjörðum Reykja-
víkumefndarlnnar mundi verða steypt, ef þrídeilirinn yrOi tekinn.
þao er líka auðvitað, hvað þeir eru övandir að astæðum, sem með
honum mæla; hinn 1. knmingkjlirni þfngrnaður sagöl, að með hon-

um mætti lagfæra matið, einkum í vesturamtlnu; en það er aðgætandí,
ao með honum getur það hækkað þar, en það lækkar um lelð í hin-
um ömtunum; er þetta að lagfæra matið í vesturamnnu innbyrðis ?
Sannarlega ekkl; en þat gat heitið, ao lagfæra þuð á öllu landinu eða
milli nmtanna. en ekki í einu amti. Þegar nú upplýstir menn koma
með svona dvnndaðar .istæður, hvernig ætli ab þ.í verði ástæður
hinna. Þíngmaonr l\.rncsínga skýrðl líka fd því, ao í Árnessýslu yrðl
munurinn ekki nema 1 hundr. lí 20 hundr. Þegar einn deilir er
við hafður, þá hækkar i norðurnmtinu d.ílítið, en allt ge ingi yfir ,i
vesturamtið, en letti mest á suðuramtlnu ; eg skyldi ekki hafa neitt
lÍ móti þYÍ, ef menn hefði eins gott af hnf'ísnum þar, eins og menu
hafa haft hel' gott af ísnum úr tjörninni í vetur; en það vinnur víst
ekki atkvæði her lÍ þíngi, að þrídeilir verði vio hafður, og stjórniu
mundi ekki heldur fallast lí það, svo her um þarf ekki að eyða orð-
um. Eg ætla að eins ao tala líti~ um alþínglstollínn, því það hafa

að eins verið I.iar ástæður I1IC'O því, ao leggja hann ií eptir nýja jarða-
matinu ; en ef þíngið samþykklr það, verður þao líka a~ samþykkja
breytíngarathæci mitt, þó eg ekki :dlaaist til, aa það yrðl samþykkt,
af því mer þykir ekki vort, ao leggja fleiri skatta á eptir því nýja
jarðamatl, meðan menn ern í óvissu um, hvernig mönnum muni geðj-
ast ao þVÍ, og þykir mer þVÍ nóg, ao leggja tíundina II eptir því.

Frarnsögumaðul': Eg hefi nú mestpart staoio fyrir utan leik-
inn vlð umræður m;'I1~ þessa í dag; enda hafa ávallt nógir orölð til,
að svara þeim mótbárum, sem fram hafa komið móti frumvarpínu
og nefudnr.ilítinu ; og þarf eg þvf ekki að verða margorður; og þao
er fremur af því, að eg :i ao heita framsögumaður í málinu, en að
eg hriízt víð, a~ geta haft nokkur ríhrif á álit og atkvæði þíngmanna,
aa eg leyfi mer ao tala fáein orð, aður geíngið er til atkvæða. þao
hefir verið sagt, ao Reykj<lvílmrneflldin hafi gjörraskað grundvelli
[arbamatsins, en það er margbúið ao sýna og sanna, að þetta se
skakkt álitið, og meðal annars í þjóOólfi, sem öllum er kunnugt.
Aa grundvellínum væri raskað, mætti miklu heldur segja, ef sinu
deilir væri yj~ hafour fyrir hvert amt, Um ~ý~ludeila er víst óþarft
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a~ tala, þó þíngmaður Rángvellfnga hafi sköruglega haldið uppi svör-
um fyrir þeim; se þeir ekki, eins og eg sagðí í dag, valdir til a~
halda gamla ójöfnuðinum milli sýslna, þá hljóta þeir að vera valdir
af handahófi, eða gripnir úr lausn lopti. þó R;íng;ínallasýsla hækki
nokkuð, þá má geta þess, auk þeirra miklu hagsmuna, sem Ráng-
vellingar hafa af hestasölu, að nokkrar jarðir hafa þar verið settar
niður fyrir Möll af eldgosí, og eru þær nú líklega farnar að ná ser
mikið. Þa~ hefir verlð sagt, að eingum væri órettur gjör, ef tíund-
ir væri teknar eptir gamla matinu, og að tíundin, sem Inöo eða
ískylda, hafi haldizt á [örðunum ; en eg gat þess þ;i strax, ao [arðlr
í Ráng;ín'allasýslu helOi verið settar niður fyrir áföll, og svo hafa
jarðir víða verið hækkaðar og lækkaðar til tfundar. Og því má ekki
eins lækka jörðina, þó htin hafi suuískemmzt, eins og ef hún hefir
geínglð af ser allt í einu? þao er satt, að það er byggt á vísinda-
legum og lagalegum skoðunum, ao ekki eigi ao raska gömlu tíund-
inni; en Þ\'Í hefir almenníngur ekki sömu skoðun? Af því hann
hefir ekki ,·it á, ao skoða það vísindalega. þao getur nú satt "er-
io; en á þar fyrir að meta iílit hans að elngn í þessu máli, sem
honum kemur þó sjálfum mest við, að hann rekur ekki samband
tímanna, heldur lítur lí það, sem næst er? þao hefur þó sannar-
lega ekki vantað kvartanir yfir hinni ósanngjörnu tíund, og þær eru
víst á gó'ðum rökum byggðar; af þVÍ það er venja, að lelguliðar
gjaldi tíund, sæta þeir víst yfir höfuo lakari kjörum, sem búa á
dýrum [örðum; eigendur hafa ekki altend nóg tillit til Hundanna,
hvorkl þegar þeir kaupa jarðir, ne þegar þeir byggja þær, það hefir
verið sagt, ao ekki væri sannað, a~ það væri ósk almennings, a~
þeim gamla tíundarstofni yrði breytt; en hvað er sönnun, ef ekki
bænarskrír úr öllu landinu UIII nýtt [arðamat ; og mun í mörgum
þeirra hafa verið skýrt fram tekið, a~ það væri vegna tíundarinnar.
þa~ er eðlilegt, aðþelr, sem tíundin yrðl að hækka hjá, vildi held-
ur borga hana eptir gamla hundraðatallnu ; en hinir verða fleiri,
sem hún lækkar hjá. Hinn h.ittvirti þíngmaður Reykvíkinga hefir
bæði í dag og optar vitnað til þeirra mörgu bænarskr.ía, sem komið
hafi á móti jarbamatinu ; já það er ein, sem vill ónýta þab ; hinar
vilja fresta því, svo það verði lagað, einkum hvað amtadeilana
<iLrærir. En eru þ,i ekkl hinir miklu fleiri, sem einga bænarskrá
hafa sent, og hvað má marka af því ? Hann sagði líka, ao þessi
tími væri sá öheppilegastl, til a~ meta jarNr, þegar áhuginn væri
svo IIljUg- vaknabur á jarðabótum. Hann hefir þó ekki viljað li\ta
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skatta dugnablnn ; en þal'! flýtur þó belulínls af menung hans nm
þettn. :Mer skildist, al'! hinn háttvlrtl þíngmuður Borgfirðinga vænti
eptir bráðri breytíng 1Í sköttum, og a'ð hann meinti, a'ð ef tíundin
væri af tekin, mætti leggja sömu skatta f. þær jarðir, sem á'bUf
voru tfundarfrfnr; en eptir hinni vísiud.rlegu skobun vi tíundinni
held eg þat; væri ekkl réttnru, en a'ð breyta nri tfuudlnni ; og þó nú
allt þetta breytist eptir f;í ár, þá væri þó gott, a'b nj(íta jafnaðnr
þessi f.iu rir. þa'b sem hinn h.ittvirtl þíngmnður fyrir Austur-Skapta-
fellesýslu tala'bi UI11 j.irbatorfur, sem hefði ú31dpt land, nefnil., að
hlutfallíð hefði ,i'ð hið nýja jarðamat breytzt milli jarða þessara
innbyrðis, þiÍ skilst mer ekki, a'ð í þessu liggi nein métb.ira móti
jarðamatlnu, eða a'ð þar af muni leiða nein vandkvæði eða ónlttlæti;
við mati!) hefir sj;ílf,.;agt hlutfallio breytzt fyrir það, a'O það, sem
hver jörGin eða jarcarparturinn hefir haft sðrstaklegt, tún og eingl,
hefir batnað meira sumstabar eu sumstabar ; en það, sem sam-
eiginlegt hefir verið, hlýtur að vera sameiginlegt eptir og ;í'ður, og
að SÖl1\U tiltöln, hafi hún lÍe,nr nokkur verið.

þó eg hafi vcrlð því mebruæltur, a'O nlþfnglsgjaldlb, sem nú
hvílir á afgjöldum jarbannn, yrði lagt :í hið nýja hundraðatal, og
þó eg ekki sjai, ac, það se miklum unmörkum bundið, að þd, er
áhrærlr prestsmötunu lÍ bændaklrknaelgnum, þar sem hægt er al'!
finna þa'b hundraðatal, er henni svarar, þ;Í gjöri eg ekki þetta atriði
ao neinn knpp-m.ill ; en a'ð nefndin stakk upp ri, a'b fella úr seinni
hluta 3. greinar, korn einiingis af því, a'b hrin áleit h.mn óþarfan, ef
elnga brcytíng ætti að gjöra frá því, sem nú er Jiig;íheci'b. Þegar
eg Í dag helzt kvaðst mundu aöhyllast vara- og víðaukaatkvæðið nr.
7. d, um að matið Ieínglst laga\) lÍ varpjörðum Í norð-austur og suður-
nmdæmnnum, var þaö helzt vegna þess, a'b eg áleit helzt tilefni til
þess, og að það mundi minnstum vnndkvæðum bundið, ao f;í því fram-
geingt; en hefði eg ekki óttazt, ao breytinguratkvæðin nr. 3. a og
b, eba nr. 7, e mundi leiða til ruglíngs og vandræða, hefði eg kann
ske aðhyllzt annabhvort þeirra; munurinn ;i þeilll er mest í því
fólginn, að hið fyrra mlðar lögglldínguna "ic, 1863, en hið sí'ðara
við 1861, SYG ao heldur maittl vænta eptir hinn fyrra, ao b\íio yrði
al'! laga ójöfnurnar, á'bur en farib væri að taka tíundir eptir nýja
matinu.

Forseti : Fyrst al'! ekki taka fleiri til máls, úlít eg ályktarum-
ræðu þessa mál:; lokið, og skal eg biðja hina heiðruðu þíngmenn að
gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni.
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Var síðan geingi'ð til atkvæða, og fór atkvæðagreíðslnn þannig

fram:
1. Ilpp.ístúnga Jóns Siqurðsuma»: frá Kaupmannah., Páls Sigurðs-

sonar og H. Kr. Friðri7cssonar:
a, felldur með 19 ath. gegn 3.
b, felldur með 15 ath. gegn 9.

2. Uppustúngu Gísla Brynj!1lfssonar, felld með 16 atkv. gegn 6.
3. Breytíngaratkvæðl Páls Melsteðs og Jóns Sigurðssonar frá Gaut-

löndum:
a, samþykktur með 13 atkv. gegn 10.
b, Víðaukaatkvæði hinna sömu ,it) a. Her YiH nafnakall yið

haft, og sögðu
já:

Páll Melsteð.
Ásgeir Einarsson.
Gísli Brynjúlfsson.
ll. Kr. Friðriksson.

Jón Petursson.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum,
Jón Sigurðsson Irrí Kaupmannuh.
•JÓn Sigurðsson frá Tandraseli.
Magnús Andrésson.
Páll Sigurðsson.
Petur Petursson.
Stefán Eiríksson.

nei:
Brynjólfur Jónsson.
Arnljótnr Ólafsson.
Benedikt þórðarson.
Guðmundur Brandsson.
Halldór Jónsson.
H. G. Thordersen.
Indriði Gíslason.
Jón Hjaltalín .
Ólafur Jónsson.
Steftin Jónsson.
Sveinn Skúlason,
Vilhjálmur Finsen.

þórður J<ínassen.
og var það þannig samþykkt með 13 atkv. gegn 12.

4. Breytfngaratkvæði Páls Sigurðssonar:
a, felldur með 21 atkv. gegn 2.
b, Ilpp.ístúnga minni hluta nefndarinnar (.4.rn7jóts Ólafssonar

og Guðmundar Brandssonar) :
Um þessa nppastúngu mr nafnakall 'við haft, og fór það þann-
ig fram, að

j á (sögðu):
Arnljótur Ólafsson.

n e i (sögðu):
Piíll Melsteð.

Guðmundur Brandsson. Brynjólfur Jónsson.
II. G. Thordersen. Ásgeir Einarsson.
Jón Sigurðsson frá Tandras. Benedikt þórðarson.
Magnús Andrésson. Gísli Brynjúlfsson.
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iá (sögðu):
Páll Sigurðsson.
Stefán Eiríksson.
þór'ður Jónassen.

n e i (:!ög'ðu):
H. Kr. Frlbrlksson.
Halldór Jónsson.
Indriði Gíslason.
Jón Hjaltalín.
Jón Petursson.
Jón Slgurbsson frá Gautlöndum.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannnh.
Ólafur Jónsson.
Petur Petursson.
Stefiin Jónsson.
Sveinn Skúlason.
Vilhjálmur Finsen.

og "ar hún þannig felld með 17 atkvæðum gegn 8.
e, Frumvarpsine 1. grein, með ártalinu 1861 breyttu í 1863, sam-

kvæmt atkvæðagreíðslunnl víð 3. tölulíð, samþykkt með 17

atkvæðum gegn 5.
5. Frumvarpsins 2. grein:

a, Upp.tstúnga minni hluta nefndarinnar (Arnljóts Ólafssonar
og Vilhjálms Finsens}. Her var og nafnakall li'b haft, og fór
það þannig fram:

já (sögðu):

Brynjólfur Jónsson
Arnljótur Ólafsson
Gí"li Brynjúlfsson
H. Kr. Frlðrlksson

n e i (sögðu):
Pim Melste'b.
Ásgeir Einarsson.
Benedikt Þóroarson.
Guðmundur Brandsson.

Jón Petursson. Halldór Jónsson.
J<Ín Sigurðsson frá Gautl, H. G. Thordersen.
Jón Sígurbsson frá Kaupmh. Indriði Gíslason ..
J<Ín Sígurðsson frá Tundras. Jón Hjaltalín.
Maguús Andrésson, Ólafur Jónsson.
Páll Sigurðsson. Stefán Elríksson.
Petur Petursson. Stefán Jónsson.
Vilhjálmur FinSen. Sveinn Skúlason.

þór'ður Jónassen.

og var hún þannig felld með 13 atkv. gegn 12.
b, Breytíngaratkvæbí Jðns Sigurðssonar frá Gautlöndum, fellt

með 16 atkv. gegn 7.
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e. Breytfngaratkvæðl Sveins Skúlasonar víð 2. gr., samþykkt með

17 atkv. gegn 4.
d. Breytíngaratkvæðl Jóns Sigurðssonar fr:í Kaupmannahöfn vi~

2. gr. frumvarpsins, fallíð samkvæmt atkvæðagreíðslunnl "ið

5. c.
e. Sj,ílf 2. gr. frumvarpsins (samþykkt af meira hluta nefndar-

innar), með áorðnum breytíngum, samkvæmt atkvæðagreiðsl-

unni "ið 5. e, samþykkt með 17 atkv. gegn 6.
6. Frumvarpslns 3. grein.

a. Fyrra atriði (er nefndin harði stúngið upp á að felli burt),
fellt með 20 atkv. gegn 2.

b, Breytíngaratkvæðl Sveins Skúlasonar, fellt með 19 ath.

gegn 4.
o. Varaatkvæði Ásgeirs Einarssonar, fallið víð atkvæðagreiðsluna

við 6. b,
d. Síðara atriði 3. gr. (er nefndin hafð! stúngið upp á að fillli

burt), samþykkt með 18 atkv. gegn 3.
7. Frumvarpsins 4. gr.

Jón Sigurðsson fr~ Kaupmannahöfn stingur upp á, að þessi grein
falli burt, tekið aptur.
a. Breytfngaratkvæöl Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum, tekið.

aptur af upp:ístúngumanni.
b, Sjálf 4. gr. frumvarpsins (samþykkt af nefndinni), samþykkt

með 17 atkv. gegn 6.
c. Viðaukaatkvæði Sveins Skúlasonar, samþykkt með 14 atkv.

gegn 6.
d. Viðauka- og varaatkvæði hins sama við sömu grein (ef staf-

liður e fellur), fallið samkvæmt atkvæðagreiðslunni við 7. e.
8. Hvort biðja. skuli konúng að gjöra frumvarp þetta, samkvæmt

þessari atkvæðagreiðslu að lögum, samþykkt með 19 atkv gegn 5.
Forseti: þar næst kemur þá, samkvæmt dagskránni til ályktar-

umræðu og atkvæðagreiðslu, málið um skatt af tómthúsum og ó-
byggðri lóð í Reykjavík, og vona eg, að hinir heiðruðu þingmenn hafi
hina prentuðu atkvæðaskrá fyrir ser.

Atkvæoaskrá
í málinu (konúnglegt frumvarp) um skatt af tómthúsum og óbyggðri

lóð í Reykjavík.
1. Frumvarpsins 1. gr.
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a, Breyttngaratkvæbl H. G. Thordersene og Arn7jóts Ólafs-
sonar:
Að tómthús öll á lóo [arðarínnar Sels verði undan þegin
allri tollgreiðslu til bæjarsjébsins.

b, Breytíngarutkvrcði Guðmundar Brandssonar:
Ao gjald af bæjum og tómthúsum verði sett helmíngi lægra,
en nefndin hefir upp á stúngið, og að einginn tollur verði
lagður á kálgarða eða aðra lóð, er þeim tilheyrir.

e, Breytingaratkvæði Þórðar Jónassonar og ArnTjóts Ólafs-
sonar (samþykkt af nefndinni).
Ao 1. gr. frumvarpsins verðl þannig orðuð :
Á hvert tdmthris með lóo þeirri, sem þVÍ fylgir, í umdæmi
Reykjavíkurbæjnr, og sem eigi hefir híngað til verið gold-
m lööargjald af til léðareiganda, skal Iagður lóðartollur frá
6 - 16 álna eptir meðalverði allra meðnlveröa' í verðlugsskr.í
þeirri, er það ár er sett í Reykjavík, og skal bæjaretjórn-
in ákveða upphæð lóðargjaldsins innan þessara takmarka
eptir málavöxtum.

a, Nefndin:
Ao greininni verði þannig breytt:
a, Fyrir "Á iill trimthris", verði sett: "ií alla bæi og tðmthúe",
~, Fyrir orðin : ,,:l:';\l1It hjöllum eaa öl'irum ritihiisum, er

fylgja ", verbí sett: "og eins á alla hjalla og unnur útihús".
e, Sj;ílf 1. gr. Irumvnrpsins (óbreytt):

Á öll tómthús í umdæmi Reykjavíkurbæjar, ásamt hjöllum
eða 1iornm ritihúsum, er þeim fylgja, skal :í ári hverju jafna
niður hrisstæðisskattl eptir sama mæl ikvarða, og híngað til
hefir verið fylgt viðvfkjandl lóbargjaldi af kaupstaðarhrisum,
samkvæmt reglugjörb 27. nóvbr. 1846, 19. gr., og einkum
á þá leið, að 1í hverja ferhyrnda alin af stærð teora húsa
legglst sama gjald og það, sem lÍ þVÍ ári verður jafnað 11
hverja ferhyrnda alin af sj.ilfum kaupstaðarhúsunum.

2. Frumvarpsins 2. gr.
a, Breytíngaratkvæðl ll. G. Thordersene og Arnljðts Ólaf.s-

sonar:
Að hín jarðnrinnar Sels og eins skdlattinið se undanþegin
allri tollgreiðslu til bæjarþarfa.

b, Breytíngaratkvæðí Guðmundar Brandssonar :
Ao allir þeir túnblettir í umdæmi bæjarins, sem leNr hafa
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verlð einstökum mönnum eða feWgum lolgulaust um Yí~t
árabil, verði þessari áliigu undansklldir, 'þ:ínga'ð til það
tímabil er útrunnið, sem í þessu tilliti hefir verið tiltekið.

e, Breyríngaratkvæðl Þórðar Jónassonar og Arn1jóts Ólafs-
sonar (samþykkt uf nefndinni).
A'ð greinin verði þannig orðuð :
Á allar þær lóoir, sem eigi eru undanskildar eptir 1. grein,
á ló'ð þeirri, sem .ikvcðiu var handa kaupstaðnum með mæl-
íngargjör'ð 22. og 23. dag maím.inaðar 17!)2, þar sem ser-
stakir samningar af h.illu bæjarstjérnarlnnar ern eigi því
til fyrirstöðu, livort heldur eru k.ílgurður, gnrðsrúm, stakk-
stæði, eða hverju nafni sem nefnist, og hvort heldur léðln
er umgirt eða dumgirt, skal ,ír hvert jafna lóðarskatti eptir
ílatarunill, er se að upphæð % af húsaskattl þeim, sem þ/lb
:ír er lagt á kaupstaðarlnistn samkvæmt 19. gr. í tilsk, 27.
dag névemberm.ínaðar 1846.

d, Nefndin: (uppastúnguatrlði II):
A'ð greininni veri þannig breytt:
Á alla káiqarða, húsagarða og stakkstæöi í umdæmi Rey7.ja-
oikurbæjar, hvort heldur lóðin er umgirt eða óumgirt,
ska]. ár hvert jafna lóðarsliatti eptir flatarmáli, er se að
upphæð % af gialdi ]Jví, sem ræðir um í 1. gr.; sama
gjald skal. og greiða af túnblettum þeim, sein eru á lóð
þeirri, sem ákveðin var handa kaupstaðnum með mælíng-
argjörð 22. og 23. dag maimán. 1792. Af túnblettum
þeim, er liggja fyrir utan teða 7wupstaðarlóð, sltal. gjald(l
3 ál. ípenirujum eptir verðlagsshrá, eptir meðalverði allra
meðalverða, ár hvert eptir daqsláttuna, eða að réttri til-
tölu við það.

e, Sjálf 2. gr. frumvarpsíns (óbreytt.):
Á allar 6byggcar M'ilir í umdæmi Reykjnvíkurbæjar, hvort
heldur eru k.ílgarðnr, garðsiun, stakkstæði. tún, eða hverju
nafni sem heitir, og hvort heldur lóðin er 11mgirt eða ÓUIll-

girt, skal hvert lir jafna lóoarskatti eptir flatarmáli, er se að
upphæð 1/6 af gjaldi þrí, sem ræðir um í 1. gr., þó skal
að þrí, er snertil' lóðir þær, er liggja fyrir utan sjálfa kaup-
staðarló'ilina, sem kölln'ð er, er ákveðin var með mælingar-
gjörð 22. og 23. maí 1792, gjald þetta ab eins greiba af
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allt að 1,000 ferhyrndum álnum, en af því, sem ló'bin er
stærri en þetta flatarmál, skal ekkert gjalda.

3. Frumvarpsins 3. gr.
Gjöld þessi, er renna í Reykjavíkur bæjarsjéð, eiga að koma.
upp í þann hluta af útgjöldnm bæjarins, sem jafna á niður
á bæjarbúa ept.ir efnum og ástandi samkvæmt reglugjörð
27. névbr. 1846, 19. gr. Ao öðru leyti skal um það, að
gjöld þessi se rituð á hina árlegu níðurjöfnunarskní, um
það, hve nær þau skuli greidd og hvernig þau verði heimt,
fara eptir ákvörðunum þeim, sem nú gilda UII1 bæjargjöldin
yfir höfuð.

4. Frumvarpsins 4. gr.
a, Lagaboð þetta öðlast gildi þann 1. jan. 18
b, Víðaukl nefndarinnar: .•,61«.

5. Hvort biðja skuli konúnginn að löggilda þetta frumvarp (sam-
kvæmt þessari atkvæðagreiðslu).

Var málið sföan afhent. framsögumanni, þingmanni Reykvíkínga.
Framsögumaður (ll. Kr. Friðril.sson): þao var æði-margrætt

um þetta mál við undlrbrinlngsumræðunn, svo a'b eg vona, að þíng-
mönnum sr. það nú ljóst, \111\ hvaða .ilögur her er verlð að ræða, og
hversu miklar þær muni verra. Hinn l.konúngkjiirni þfugrnaður og
þíngrnaður Borgfirilínga hafa komið fram með breytíngaratkvæbl ,'iú
1. grein Irumvarpslns, og stendur þao undir töluliðnum 1. e á at-
kvæbaskrnnni ; þeir eiga llka annað breytfngnratkvæbí vio 2. grein
frumvarpsins, og stendur þao undir tölulið 2. e; bæði þessi hreyt-
Ingaratkvæði hefir neJndin samþykkt, og með því mun vera burtu
fallið ósamlyndi það, sem nefndin átti í við þíngmann Borgfirðinga
og hinn 1. komingkjörna þínguiann ;íour. Breytíngarntkvæbl hins 2.
konungkjörna þíngmanns og þíngmanns Borgfirðínga undir 1. a, sýnist
mer vera fallið, ef þtnglð fellst á 1. e, og það er þ,í í rauninni óþarft;
þVÍ ail jörðin Sel er óbeinlínis undanþegin öllu gjaldi í breytíngar-
atkvæbinu undir 1. e. Breyttngnratkvæðí þíngmannslns úr Gullbríugu-
sýslu undir staflíðnum 1. b getur nefndin eigi samþykkt, og finnst
henni réttara, a~ taka hina upp.ísninguna, sem mæla ma þri brit, að
það er auðgelngib ao þVÍ, ao eptir henni verður ekki hærri tollur
af tómthúsum hér, en annarstaðar lÍ landinu, ef tdmthúsmennirnlr
her verða ekki betur farnir, en aðrir tómthrismenn her á landi. Breyt-
íngaratkvæðí hins 2. konúngkjörna þingmanns og þingmanns Borg-
firOínga vlð 2. gr. Irumva rp,; ins undir stafliðnum a er óþarft 11111

1184



[örðlna Sel; en eg get ekki fallizt á, a~ skólatúni~ se undan þegið
fremur en önnur svæði á lóð bæjarins; stjórnin hefir einnig sjálf
viðurkennt, að rett væri að gjalda lulsetæðísskatt af skólanum, og því
má það þá ekki eins af skólalóðinni, eins og af öðrum lóðum? Eg
held líka, að gjaldið verði ekki svo hátt, að ríkissjóðurinn geti ekki
borið það. Breytfngaratkvæbí þíngmannsína úr Gullbringusýslu undir
staflið 2. b, er óþarft, ef fallizt verður á breyttngaratkvæði hins 1.
komíngkjörna þíngmanns og þíngmanns Borgfirðínga undir stafliðn-
um 2. e, sem nefndin hefir samþykkt. Ilppasttingu þingmannsins úr
Gullbríngusýslu um, að Reykjavíkurbúar feingi nokkuð af Thorchillii-
sjóði til stofnunar barnaskólans, er eg að því leyti samdóma, að mer
finnst það sanngjarnt, að Reykvíkingar feingi nokkuð af þessum sjóN;
en eg held þínglð gjörOi rettast í, að fara eigi fram á það að þessu
smm. Nefndin hefir lagt fram álestrarsalinn mæltngargjörð yfir
Reykjavíkurbæ frá 22. og 23. maí 1792, og hafa þíngmcnn átt kost
á að kynna ser hana, en eg skal mí taka fralll helztu atriN hennar
til skýríngar. L6Nn, sem þ,i var mæld út, var ttínal6ð jarðarinnar
Reykjavíkur, og var hún öll 23,834 ferhyrníngssvæðl (Roder), og
hvert svreðl 5 ferhyrníngs.ilnlr. Helmfnguriun af þessu, eða 11,917
ferhyrníngssvæði voru síðan lögð til kaupstaðarlóðar fyrir Reykjavík-
urbæ, og nær IIIÍn að norðanverðu niður að sjónum; að austanverðu
fyrst að Arnarhólslæk, og þyí næst að túngörðum Stöblakots og Skál-
holskots, þannig að á kaupstaðarlóðinni er öll hj.ílelgan SWðlakot,
og mestur hluti Skálholtskots, að undanskildum 1,470 ferhyrntngs-
svæðum, eptir stefnu Cd túngarðinum ofan í tjörn, og er SIÍ lína
280 álnir. Að vestanverðu er lína frá neðsta enda grj6tgaros nokk-
urs niður "ið sjó, og suður að þremur merkístelnum, og er SIÍ lína
402 álnir ao lelngd, og úr þessum merklsteinum er dregin lína
nlður í tjörn 1411/2 alin á leingd, en hornið, sem þessar línur mynda,
þar' sem þær koma saman, er 102 mælistig. Að sunnanverðu ení
takmörkin tjörnin og hin ofangreindu ununerki. Eptir þessari útmælíngu
hefir yfirkennari ll. Gunnlögsson mælt út lóð bæjarins, og eptir þYÍ
verður línan að austanverðu nokkuð fyrir ofan bakarahrisín, eða rett-
ara sagt, fyrir ofan timburhtisln, sem standa næst þeim a'ð austan;
en vestari línan liggur um Sjóbú'ð, fyrir ofan nýja veginn og hús
Egils Jónssonar békbíndnra, og svo á ska niður í tjörnina. Móti.
löðartollsgjaldlnu hafa komið unikvartanir fr,i nokkrum témthús-
mönnum, og vlrðist mer mótmæli þeirra einkum vera sprottin af
þeirri ástæ~\li a'ð þeir eigi vildi lata leggja skatta Ii lóðirnar, fyr en
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skattur er lagður á allt, sem skattur verður ar tekinn; en þessi á-
stæða er ekki rett, því a~ það er ein gin bót fyrir þ/í, þ6tt skattur
væri lagður á allt, heldur sýnist mer réttast, ab leggja fyrst skatt á
það, sem næst er og helzt á að leggja skatt á, sem eru léðirnar eða
jarðeignin. Eg ætla svo ekki að fara fleirum orðum um þetta mál, þar
eg held, a~ þingmönnum se þab nú svo ljóst, að þeir þurfa ekki að
vers í vafa um það, ab fylgja nefndinni.

Forseti: Eg vil blðja hinn helðraða framsögumann a~ taka
við bænarskrá þeirri frá tómthúsmönnunum, er legið hefir um stund
á lestrarsalnum öllum til sýnis, og hafa hana, jafnframt framsögu þessa
máls, til flutnings, af því eg rilít, al> hann se hinn riHti flutníngsmað-
ur hennar,

Var umkvörtunin síðan afhent (f'amsögumanni.
Framsögumaður : Eg álít, ab það se skylda mín, a~ flytja

þessu bænarskr.í svo sem fulltrúi Reykjavíkurbæjar, það er að segja,
ab bera hana fram, svo að þíngmönnum gefist kostur á, að kynna
ser hana; en eg get samt ekki mælt fram með henni, þVÍ a~ eg er
sannfærður um, ab tómthúsmennirnir mæla þar sjálfum ser í óhag.

Arnljótur 6lafsson: Eg ætla a~ eina ab taka það fram, a~ eg ætla ab
gefa atkvæði með staflið 1. e og 2. e, og svo 3. og 4 gr. frum-
varpslos. Nefndin hefir nú tekið breytíngaratkvæðl mín og hins
h.ittvirta 1 konúngkjörna til greina, og það var eina úrræðlð fyrir
hana, til þess ab fella ekki allt malíð. Eg j.ita það, að þessi skatt-
ur se ekki eptir réttum sknttgjaldsreglum, en þó má nú una víð
hann,Lþvi af honum eru allar lökustu ójöfrmrnar.

Jón Sigurðsson fr,i Kaupmannahöfn: Eg vildi spyrja framsögu-
mann a'ð þvi, hvað meint er með orðinu: i umdæmi Reykjavíkur-
bæjar". Hvort meint se með því lóð eba þá lögsagnarumdæmi
Reykjavíkurbæjur.

Framsögmaður : l)ab er reyndar lögsagnarumdæmi, en það
verbur her hið sama í reyndinni og lóð Reykjavíkurbæjar, því ab
svo er til ætlazt, a~ tollur þessi skuli a~ eins takast af þeirri lób,
sem)kkert er goldið af til neins eiganda.

Jón Sigurðsson fr;i Kaupmannahöfn: Framsögumaður ser, a()
orðið: "i umdæmi Rcykjavíkurbæjar" er þýðíngurmiklð, því und-
ir skilningnu m á þvi er kornið, af hvað mikilli 16b tollinn
skuli taka, og þess vegna vildi eg, a~ það væri skýrt akveðið,
hvort meint værl bæjarins ló() eða bæjarins lögsagnarumdæmi,
en mer þótti ekki sú upplýsing, sem hann gaf, að meint væri
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'bæjarins ló~, nógu skýr, og þVÍ vll eg spyrja hann, hvort sá maður,
sem á tómthús á bæjarins lóð og einhver einstakur eigandi tekur lóc-
argjald eptir, eigi mí ab gjalda annan löðartollínn til af því?

Framsögumaður : Nei, ekki þegar einhver annar tekur Iöðar-
'toll eptir það, .

Guðmundur Brandsson: Eg tók mer breytíngnratkvæðt það,
sem stendur á atkvæbaskranni undir stafli~ 1. b, eins og þíngmenn
muna, af þYÍ að nefndin hani stungið upp lÍ, að sama gjald skyldi
gjalda af témthúsnm eða bæjarhúsum, og tímburlnisum niður
í bænum, og af því mer þótti það <Ídanngjarnt vegna þess, ab
veggirnir era svo miklu þykkari á torfbæjunum, en á tímburhúsunum,
og rúmið inni í þeim miklu minna, en í timburhrisunum, einkum þeim,
sem eru tvíloptuð, og svo af þVÍ, at) timburhúsin eru end-
fugarbetrí en bæirnir, og þess vegna þótti 1I,er það ösanngjarnt,
a~ gjaldast skyldi jafn löðartollur af þeim og húsunum eptir
flatarmáli því, sem þau stæði á. Eg er enn þá á sömu
meiníngu, ab ef bærinn þarf fleiri gjöld og meiri en mí, þá gæti
maður Ieingið þau með aukaritsvari. eins vel og með þessum lóð-
artolli. þao er aUO:3e~ á ástæoum frumvarpsins, a~ það er ætl-
azt til, að tollurinn renni fyrst inn í bæjarsjébínn, og síðan úr hon-

um aptur til barnaskólans; þab kemur mí í sama sta~ niður, hvort
bann er lugbur á, eða bæjarsjóðnum aukið fe með nukaútsvarl, sem

nægilegt er, til að standast kostnað þenna; nú getur vel skeð, að
sumir þeir, sem búa í timburhúsunum niðri í bænum, komi til ab
gjalda minni lébartoll, en sumir af þeim tómthú~mönnlllll, sem hann

verður lagður á; en hvort sem heldur verður, þá rekur að því sama,
sem eg hefi sagt; því þó nú húsaskatturinn komíst á, sleppa menn
ekki víð aukaiitsvarlð fyrir þab ; svo verður þessi húsa skattur ekki
heldur laus við gjörræðí, ef hann verður lagður á eptir einhverri
ágizkun. Breytíngaratkvæðí mitt ætla eg ekki að tala um; það
stendur og fellur sínum herra. Breytfngarkvæbí hins 1. koming-

kjörna þíngmanns og þíngmanns Borgfirðfnga, sem nefndin hefir sam-
þykkt kemur her á atkvæðaskvæðaskr.ínní öbruvísi fram, en það var

ráðgjört; þa~ var rá'bgjört, að löbartollurlnn skyldi vera fr;í 1 rd. til
15 marka, en her stendur frá 6 til 16 álna eptir meðalverði allra
meðalverða í verðlagsskránnl ; það getur nú auðsj.íanlegn hækkað og
lækkað eptir verðlagsekranní, og getur þa~ þá stundum orðið meir

en 15 mörk; þVÍ það getur hæglega orbi~ allt ab 4 rd., og hver
veit hvað míkið ? Ef á að samþykkja þetta, þ:i má brúka þar við
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hið sama gjörræðl og ,"io nukaritsvarlð, og bætir þetta ekki neitt úr
upp.ístúngn frumvarpslns, og hún er ao því leyti ml! ske betri, sem
gjaldið þar er fastar áheMo eptir flatarmáli; en þó er hvorugt gott,
og því tók eg mel' breytíngaratkvæblð, sem eg minntist á, til að reyna
ao bæta nokkuð IÍr þessu, því 6 og 12 álna tollurinn verður lagour
á af handahófi, það getur maður seo. En mer þykir þao mjö~ ó-
víðkunnanlegt, ab leggja nokkurn toll lÍ kulgarba, bæjarhlöb eða tún-
bletti, sem eru ræktaðir upp IÍr klringréttum holtum, og sem ekki
gefa þann arð af ser, að þeir se búnir ao borga þli erflðismunl, sem
menn hafa haft með ao rækta þá, og því síður, að menn geti staH6
sig yio ao gjalda mlkíb eptir þá. Eg se, að breytíngnratkvæðl hins
1. komingkjörnn þingmanns og þíngmanns Borgfirðínga undir staflið
2. b fer í sömu stefnu, og síðar» breytfngaratkvæbi mitt, sem er næst
:i undan þeirra, og leggur þao sig sj.ilft, að menn ekki geta komíb
skatti við, þar sem )~msir túnblettir hafa UI1\ leingri eða skemmri
árntölu verið lððlr leigulaust, og veit eg, að þannig er á statt með
nokkra bletti her; þar á- meðal veit eg, ao einn er lðður leigulaust
upp ,i 80 ár; s,í eða þeir, sem þann blett hafa verið að rækta, hefði
ekki átt "io það, cf þeir heföl átt "on á þessum tolli, og mundi
heldur ekki '"CTa færir fyrir rnlklum .ilögum ; eg ætla svo ekki ao
tala um fleira á atkvæðaskranní, en það sest víð utkvæbagrelbsluna,
meo hverju af hinu eg gef atkvæði,

Framsögtlmaður: Eins og eg sagN áonn, eru breytíngnratkvæðí
þíngmannsins IÍr Gnllbríngusýelu sum óþörf, þvf ao þau eru tekin
upp af nefndinni í brcytíngaratkvæðln undir staflið 1. C og 2. C;

en þar sem hann sagbi, að það væri sama, livort maður legði <i þenna
ldðartoll, eða auka útsvari væri jafnað niður :í menn eptir efnum
þeirra og .ístæðum, og sag'bi ao Í hvorutveggju væri híð sama gjör-
ræbí, þ/I er það mlsskllníngur. Bæjarfulltrúarnir gjöra niburjöf'nun-
ina eptir bcztu samvizku, en þao er ekki unnt ao segja, að það dala-
tal se það eina retta,og menn geta ekki heimtuð það ; því ab vand-
inn er ekki lítill; kvartanir þær, sem menn stundum hara gjört yfir
nlðnrjöfnunlnni, sýna, að þeir menn, sem eru n.ikunnugastir högum
hvors annars, hafa þti ekki verið færir um ao segja : mer er gjört
of hátt gjald íaamanburcl \"i'ð þenna og þenna; en þegar, gjaldið
er lagt á ló'ð bæjarins, þ,í er það gjiirt eptir stærð léðarlnnar, og
allt gjiirræ~i úti lokað, þYÍ a'Obæjarstjdrnin verður ao hafa mril á lóo-
unum, þótt það þurfi ekki eins nakvæmt, eins og eptir uppástringu
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þingmannsins og nefndarinnar, eins og hún var fyrst, en bæjarstjórn-
in verður samt a~ hafa yfirlit yfir stærð ló~anna.

Pelur Petursson: Eins og eg let í Ij68i "ic undlrbúníugsum-
ræðuna, lilít eg það eina ri\tta vera, að aðhyllast breytíngaratkvæðl
hins 1. kenringkjörna þíngmanns og þíngmanns Borgfirðínga, því þa\'!

e.r bæði "prakti.:;kt" og sanngjarnt, þess "egna get eg ekki "eri\,)
samþykkur breytínguratkvæðl þfngmannsins úr Gnllbríngusýslu undir
staflíð 1. bi þVÍ þó hann í því lækki gjnldið um helmíng vlð það,
sem nefndin hafbí stúnglð upp ii, og sem stríngíb var upp lí í frum-

varpinu, þá er þao samt sömu annmörkum bundið og þao; erílð-
leikarnir og kostnaðurlnn "ið það, ao mæla svo nákvæmlega allar
löðlr, er SYO mlkíll, ilO þao getur ekki svarað kostnabí. Sú grund-
vallarregla þykir mer líka alveg éhafandi, að leggja toll á túnblettl
og kálgarða témthúsmanna, því mer þykir þeir miklu fremur eiga

verðlaun skllið fyrir, ab hafa ræktað þá upp úr holtunum hðrna,
en ekki skatt. Þa~ yrði Iíka mjög erfitt, að f<Íst "it þetta, ef t6mt-
húsmenn afsöluðu ser part ar lóNnni, því þii yrbl í hvert sklptl at
mæla npp aptur, eða taka lébartolllnn hjá þeim lögtaki, og þess vegna
er eg mco breytmgaratkvæblnu undir staflið 1. e, sem nefndin hefir
abhyllzt. þao er annað spursm.il, hvort tollurinn vereur eptir þessu
breytínguratkvæbl eins hár, eins og eptir Jrumvarpsgrelnhml; eg held

það ekki, og þ6 hann vertl minni, þykir mel' hann samt betri svona,
vegna þess a'ð hinn er miklu óaogeingilrgri.

Þórður Jónassen : Eg skal út af því, sem hinn heibruðl þíng-
maður GulIbríngusýslu sagði, geta þess, a~ hann hefir reu í þyí,
að eg hefi gjört litla breytíngu í atkvæði mínu frá því, er það var upp-

haflega; en þab var eptir samkomulag! ,ib nefndina; breytíngin er
reyndar ekki mikil ; luin er fólgin í því, ab eg hefi nú sningið upp
á, að lóbartollurinn yr'ti ukvebinn í álnatali fd 6-16 iilna eptir
"erOIag8~kr;Ínni, og munar þa'ð minnstu frá minni fyrri uppástúngu,
en kemur betur heim vi~ það, sem bæjarstjórnin að ðoru leyti fylg-
ir, þegar hún leigir eitthvað út, t. a. m. tún, þVÍ þá er hún farin
að á kveða leiguna í álnatali. Ao láta bæjarstjórnina ákveða upp-
hæðina eptir kríngumstæbum í hvert skipti, þykir mer ekkert ísj,lr-
vert; þar getur ekki orfi,/) spursmál um neitt gjörræbí fril hennar

hendi, þar sem um svo Iítio er að gjöra, fáeinar álnir meir e()1\minna,
og þó enda væri meira um ab vera, er óhætt að treysta sanngirni
bæjarstjórnarinnar, eins í því og öðru.

Vilhjálmur Finsen: Eg vil geta þess um brcytíngnratkvæðið

1189



undir staflið 1. e, sem nefndin hefir komið !lcr saman um a~ orða
eins og það er ,'i~ uppasningumennlna, að þegar lagaboð væri kOIJi-
10 út, ætti ló~artollurinn a~ ákvarðast af bæjarstjórninni eitt sinu
fyrir öll, og yrbi hann ekkl hækkaður, úr því hann einu sinni væri
<Í kveðinn; en þegar ný lómthús yrði byggo, þ,í yrðí að lí kveða lóú-
artoll af þeim í hvert skipti. Eins og sest fí a tkvæðaskrannl, hefir
nefndin fallizt á þau aðalhreytíngaratkvæði, sem gjöro hafa verið, þó
nefndin væri ekki alveg ánægð með þau, en hún gjörð! það, til þess
að vera vissari um, ail málið skyldi komast í gegnnm þínglð. Eg verð
meðal annars a~ segja það, að eg kann ekki rett vel yi~ þá ákvörðun, að
Ióðartollurlnn sku Ii vera fast lÍ kveðinn frá 6-16 álna j mer heföí þótt
betra, a~ hann væri tekinn eptir flatarmáli, eins og í frumvarpinu var
stringið upp á, en hin skoðunin, nefnilega, að hafa áln·eOi~ arsgjald,
er víst meira samkvæm því, sem lÍlitio er bæði her á þínginu og
svo eins hj:í almenníngi út nm landið,

Forseti: þar eð ekki taka fleiri til máls, álít eg alyktarumræðu
þessa máls lokíð, og vil eg áour en geingiú er til atkvæða spyrja
framsögumann og hina aðra nefndarmenn, hvort þeir ekki álíti, að
stafliðurinn 2. e yfirgrípi stafliðina b, d og ei eg álít ekki, a'ð hann
grípi yfir meira af upp.ísningugreln nefndarinnar, og frumvarpsgrein-
inni, en aptur aú ,,22. og 23. d. maím. 1792((, en a'ð hann nái ekki
út yfir síðnrl kafla greinanna.

Framsögumaður: Eg játa það, ao greinin nær ekki út yfir alla
greinina í frumvarpi stjórnarinnar j mætti þVÍ, ef til vill, síðari kaflinn
koma til athæúa IIle~ skllyrði UIll orðabreytíngu.

Forseti: Eg skal geta þess, að hinn 6. komingkjörni þíngmað-
ur og þingmaður Árnesínga eru sökum forfalla sinna geíugnir af
fundi. Skal eg svo biðja hina heiðruðu þíngmenn, ab gángn til at-
kvæða samkvæmt atkvæðaskránni.

Var síðan eptir samkomulagi fyrst borin upp:
r. Frumvarpsine 1. gr.

e. Breytíngaratkvæ'ði Þórðar Jónassens og Arnlóts Ólafs-
sonar (samþykkt af nefndinni), samþykkt með 20 at-
kvæðum.

Samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu voru þá þessir stafliðir álitnir
fallnir:
a, Breytfngararatkvæðí H. G. Thordersens og Arnljóts Ólafs-

sonar.
b, Breytíngaratkvæbí Guðmundar Brændssonar.
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d, Uppástúnga nefndarinnar IX og p, og
e, Sjálf 1. gr. frumvarpaina (óbreytt).

2. Frumvarpsins 2. gr.
a, Breytíngaratkvæðl H. G. Thordersens og Arnljóts Ólaf.~-

sonar, fellt meb 13. atkv. gegn 4.
Var því næst einnig, eptir samkomulagi, á undan stafliðnum
2. b, borinn upp: e

2. c. Breytíngaratkvæbl Þórðar Jánassonar og Arnljóts Ólafs-
sonar (~amþykkt af nefndinni), samþykkt með 20 atkvæðum.
Voru þ:i samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu ;1litnir fallnir
þessir stafllbirt

2. b. Breytíngaratkvæði Guðmundar Brandssonar,
d, Nefndin (upp.ísninguatrlbi n.) og
e, Sjálf 2. gr. frumvarpsins (óbreytt).

3. Frumvarpsins 3. grein, samþykkt í einu hljóOi.
4. Frumvarpsins 4. grein.

a og b, borin upp í einu, samþykkt í einu hljóði,
5. Hvort blðja skuli konúnginn a~ Wggilda þetta frumvarp (sam-

kvæmt þessari atkvæðagreiðslu), samþykkt í einu hljóði,
Forseti: þó eitt m.i] se enn þ;i eptir á dagskr.ínnl , se eg ci

fært, a~ halda leingur áfram, en áhe~ fund á morgun Id. ll.
Fundi slitið,

9. ágúst - þrítugasU og fyrsti fundur.
Allir á fundi. þíngbók frá sí'basta fundi lesin og samþykkr.
Forseti: Eg skal fyrir fram geta þess, áour en barnaskélamalið,

sem er fyrst á dagskránni, kemur til umræðu, a~ afskript af út-
mælíngargjörbínnl 1792 hefir í 2 daga legíð á lestrarsalnum, ásamt
með aískript af liætluninni um kostnað þann, er stofnun og viðhald
barnaskólans í Reykjavík mundi hafa í för með ser.

Samkvæmt dagskrunni kemur þn fyrst til átyktarumræðu og at-
kvæðagreíðsu rnalíð um stofnun barnaskóla í Rey~javílí. Fram-
sögumaður í málinu er hinn heiðraði þíngmaður tir Reykjavík.

Eg hefi látio prenta atkræðaskrá í málinu, og vona eg þlng-
menn hafi hana yio hendina.
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At k v æ ð a s k r á

í málinu (kgl, frumvarp) um stofnun barnaskóla í Rey7cjavík.
1. Frumvarpsins 1. gr.

a, Breytíngar- og víðaukaatkvæðl Arnljóts Ólafssonar, víð 1.
uppástúnguatriði nefndarinnar (stall. b.):

Ao fyrir aptan orðin "kennslu í", bætist: rðttrltunareglum og
landafræöí, í relkníngl, sögu: landsins og almennri mann-

kynssögn, í dönsku, þýzku, ensku, Irakknesku, grísku og
latínu.

b, Nefndin (1. uppdstúnguatrlðl):
Í Reykjvík skal stofna barnaskóla, sem öll þau börn, er þar
eiga heima, geti notlð kennslu í ; skulu foreldrar og vanda-
menu skyldir til, ao láta börn sín gánga í skólann, ef þeir
eigi á annan hátt láta kenna þeim það, sem .íheoio er í
lögum, að hver maður skuli nema. Svo m:íog fyrir hæfi-
lega borgun taka Í þenna skóla önnur börn, þegar þVÍ vero-
ur ,-io kornið, án þess hin missi í.

Ao því leyti fe það, sem til stofnunar og "i~urhalds skól-
ans er líheMo, hrökkur ekki til, skal jafna kostnaðínum nið-
ur á bæjarmenn, samkvæmt til sk. um stjörn Reykjavíkur-

bæjar dags. 27. nóv. 1846, 19. gr.
e, Sjálf Irumvarpsgrelnln:

(1., Fyrri kaflinn:
Í Reykjavík skal stofna skóla, sem öll þau börn, er þar eiga

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

~, Vlðaukaatkvæði Peturs Peturssonar:
Ao vi'ð enda þessa kafla greinarinnar (CI.) se bætt: "sem
almennt er kallaður vel að ser".

'Y, Síðarí kafli 1. greinar:
Svo má og fyrir hæfilega borgun taka í þenna skóla
önnur börn, þegar því verour víð komið, án þess hin
missi í. Ao þVÍ leyti fe það, sem til stofnunar og við-
urhalds skólans er .íkveðíð , hrökkur ekki til, skal jafna
kostnaðinum niður á bæjarmenn, samkvæmt tílskipun um
stjórn Reykj avíkurbæj ar, dagsettri 27. dag nóvembermán-
aðar 1846, 19. gr.

2. Frumvarpslns 2. gr.
a, Brcytíngaratkvæðí Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn:
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A~ í stað orðanna (í 2. e): "eptir þörfum og ásigkomulagi
bæjarins", til enda greinarinnar: - ,)kennslumálanna «, verði

sett: 'lOg að sarnþyhkja reglugjörðir þær, sem bæjarstjórnin
semur handa skólanum«.

b, Breytíngaratkvæðl H. Kr. Friðrikssonar :
Ao í stað orðslns : ))stjórnardeildú (í 2. e) verði sett: "stjórn-
arherra".

e, Nefndin (2. upp.istúnguatríðl):
Stíptsyflrvoldunum á íilandi skal falið á hendur, með ráði
bæjarstjörnarlnnar íReykjavík, a~ skipa fyrir um fyrirkomu-
lag skólans eptir þörfum og ásigkomulagi bæjarins, og skal
reglugjörð þessi samþykkt af stjórnardeild kirkju- og kennslu-
málanna.

d, Breytfngaratkvæðí Peturs Peturssonar vi~ 2. gr stj6rnarfrumv.
2. e):
A'ð í staðinn fyrir "stjórdardeild«, verðl sett: ,)stjórnarherra((.

e) Sj,ílf frumvarpsgreinin:
Stjórnardeild kirkju- og kennslu-málanna skal falio á hend-
ur, með ráM stlptsyflrvaldnnna á Íslandi og annara þeirra
manna, er hlut eiga ao m.ill, að skipa fyrir um fyrirkomu-
lag skóla þessa og skyldur bæjarmanna vi'ð hann, samkvæmt
reglum þeim, sem ákveðnar eru um þess konar skóla í Dan-
mörku, þó með þeirri tilhögun og breytíngum, sem 'eptir
þörfum landsins og ásigkomulagi bæjarins eru nauðsynlegar
eður ríkjósandl.

3. Uppdstringa Guðmundar Brandssonar :
Ao Reykjavík f;Íi tll stofnunar barnaskólans sinn hlut úr

"ThorehiIlW'-sj6tnulll að rðttrl tiltölu "ill aðra hreppa í
Kjalarnessþíngi.

4. Hvort blöjo skuli korninginn ao gjora frumvarp þetta ao lögum
(samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu}?

Framsögumaður (H. Kr. Friðriksson): Eg vona þess fastlega,
a~ þíngio muni styrkja þessa menntastofnun, eins og það styrkir
hverja nora menntastofnun her á landi, með því allir, sem nokkuð
þekkja her til, hljóta að j,íta, að þessi skóli er nauðsynlegur ; og
allir hafa Iíka verið sammála um það, bæði bæjarstjórnin, stíptsyfir-
völdin og alþíngi 1853, og þar sem þfngmaður Borgfirðinga sagði
víð undirbúníngsumræðu þessa máls, a~ einginn hefbí viljað hafa

barnaskóla á bæjarsamkornunni, sem haldin var her í bænum 29.
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júlí 1856, þá get eg nú frætt þíngmenn á því, að á þessari bæjar-
samkomu voru allir í einu hljóM á því, a~ þörf væri á barnaskóla
her í Reykjavík, og má það sjá á ritskript þeirri ar gjörðabók bæjar-
stjórnarinnar her í Reykjavík, sem eg hefi nú fyrir mer.- Á þessu

sjá hinir heiðruðu þíngmenn, a'b þuð, sem hinum heiðraða þfngmanni
Borgflrbínga þöknaðlst að segja, að margir hefði veríð á móti honum,
er ranghermt. Ágreiníngurinn, sem fram kom, var því ekkí um það,
hvort skólinn læri nauðsynlegur, heldur um forrnlð ; því ab sumir
heldll með minni hluta fulltnianna, en abrir með meiri hlutanum;
en stjórnin gat eigi fallizt á skoðun meiri hluta fundarmanna, eða
það form, sem hann hafði stúngið npp á. Nauðsynina hafa allir
viðurkennt, sem íjallað hafa um þettað mál, og þíngið sjálft víður-
kenndi hana 1853, og því er eg sannfærður um, a'b það felli nú

ekki þetta mál, þegar það hefir samþykkt nppástúngurnar um gjald
á t6mthús og óbygg'bar löðír her í bænum, og með því er öllum

vandkvæðum hrundið mel> kostnaðinn. En svo eg snúi mer nú að
breytíngaratkvæbunum og vi'baukaatkvæounum, sem li atkvæbaskránnl
standa, þá er nú fyrst að fara nokkrum orðum um breytíngar- og
víðauka-atkvæðið undir tölulíð 1. stafi. a j mer vírbist svo, sem h1if-

undur þess ekki hafi skilið Iyrírsetnfngnna í, að Mn svarar til orðs
á undan; viðaukí hans er skrftínn, því ef menn setti þar sem í
staðinn fyrir er í, þá yrbí allt viðaukaatkvæði hans eintóm mein-
íngarleysa, því ab í það vantar fyrlrsetnínguna í. Hinn heiðraðl
þíngmnbur hefir mí ætlað a'b taka út yfir allar æsar, þar sem hann

er að tína þao upp, sem hann vill hita kenna í skóla þessum; mer
þykir þa'b undarlegt, a~ hann skyldi ekki koma með JJsemitisku"
málin, a'b minnsta kosti einhver þeirra, og sanskrít ; það væri ekkert
6Iíklegra, ao stínga upp á því, en það, sem hann kemur með og
vill láta kenna í barnaskóla, þar sem 1. d. eru dauðu málin, einkum
gríska. Eg held þab bæti alls eigi neitt, að til taka nokkuð um
það, hvað kenna skuli, heldur a'/} það se réttast, a'b láta það vera
6ákYeoib, og hita bæjarstjórnina og stlptsyfirvöldln um það.

Á síðasta fundi, þegar rætt var um þetta mál, þá YiU því hreift,
að orbasklpuntn í 1.gr. nefndarinnar væri undirorpin misskilníngi, og eptir

því, sem hún væri orðfærð, yrði eigi annað se'b, en að kennslan læri ein-
úngís nauðúngarkennsla, en Mn ætti eigi a'b eiga ser stað ; það "ar

nú ekki ætlun nefndarinnar, að innleiða neina nanðúng (Slwletvang).
Ef þíngmönnum þætti þa'b betur fara, þ,í má flytja setnínguna:
))Skulu foreldrar og vandamenn o. s. frv. ((, og setja hana síðast, og
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orða hana svona : "Foreldrar og vandamenn skulu þá a~ eins skyldir
til, o. s. frv. ('; en eg se nú einga nauðsyn á þessu, þó eg se ekki
á móti því. Stafli'ður e, ~, sem miðaður er víð 1. grein stjórnar-
innar, sýnist mer ekki bæta úr, því það getur legi'ð ýms skílníngur
í því; eg held, a~ það se betra, að halda uppástringu nefndarinnar.

Við 2. grein frumvarpsins hafa nú korníð fram ýms breyting-
aratkvæðí vlð uppástúngu nefndarinnar; þa'ð er þ;i fyrst breytingar-
atkvæðið undir staflíð e, að í stað orðanna: "eptir þörfum og asíg-
komulagi bæjarins" til enda greinarinnar, se sett: "a~ stiptsyfirvöld-
in skuli samþykkja reglugjörðir þær, sem bæjarstjórnin semur handa.
skólanum". Á þetta breytíngaratkvæbl er nefndin fús að fallast, því
að hún álítur það nóga tryggíng, að stíptsyfirvöldln samþykki reglu-
gjlirMrnar, og það þurfi ekki samþykkis stjérnarherrans vlð, Sj;iIfur
á eg nú breýtíngaratkvæðí undir tdlulið 2. staflíð b ; það er nú hið

sama og breytfngaratkvæðíð undir stafliðnum d, nema hvað mitt er
yi'ð uppastúngu nefndarinnar, en hlð slbara vic frumvarp stjórnar-
innar.

þá er nú uppastungan undir tölulið 3.; mer finnst það reyndar
sanngjarnt, a~ Reykjavík feingi nokkurn hluta úr JJ 'I'horchtlllí-sjöðn-
um", og mer finnst Reykjavíkurbriar hafa fulla heimtíngu á því, þar
sem það liggur í augum uppi, að stofnun skóla annarstabar í Kjalar-
nesþfngl gæti ekkl korníð Reykjavíkurbúum ab notum. En eg ætla
samt, að það væri réttast fyrir þínglb, a~ láta það liggja milli hluta

í þetta sinn.
Arnljótur 6la(sson: Mönnum m." nú ekki bregða í brún ne

þykja þab undarlegt, þótt eg se fljótur á mer a'ð standa upp, fyrst
breytíngaratkvæðí mitt stendur hérna í broddi fylkíngar lí atkvæða-

skránni. Hinn helðraðl (ramsögumaður var ófáanlegur til þess, eins
og þíngmenn muna, að skýra frá því, til hvers barnaskólinn ætti a'ð

vera, eður hvað ætti að kenna í honum, svo eg gæti haft tryggíngu
fyrir, að hann næði tilgang! sínum ; þess vegna gjör'ði eg breytíng-
atkvæði mitt, og skal eg nú leyfa mer ab Iræða haun Ii því, að það
hefir verið fellt d.ilítlð úr því, sem hefði orðið að vinna hylli hans
og þii sj;ílfsagt annara, því hinn heíðraðl (ramsö!lumaður hefir svo
mikið álit á ser; eða skyldi menn ekki vilja lesa bækur eptir hann?
þa'ð var einmitt það, sem eg stakk upp ií, að kennslubækurnar skyldi
vera eptir hann sjálfan. Framsögumaður sagði, a~ það væri til oC
mikils ætlað, ef kenna ætti allt, sem í breytíngaratkvæðl mínu er
tilætlazt; einkum nefndi hann grískuna og latínuna. Eg veit nú ekki
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betur, en að sumir foreldrar her í bænum láta kenna börnum sín-
um þessi nHH, og vildi eg því, a'b barnaskólinn gæti veitt þá kennslu,
sem veitt er í heiniahrisum, enda mun allt þa'b vera kennt, er fario
er fram á í breytíngaratkvæðl mínu.

þ,i vil eg og hafa svo marga bekki í skóla þessum, að menn
geti Ielnglð þá menntun í honum, er þeir þurfa til þess, ao geta
orðið gagnlegir menn í mannlegu Iélagl, svo 110 það se sannkallab-
ur menntunarskóli fyrir alþýðu, sem her er einginn á landi. Í neðsta
bekk vll eg láta kenna ao lesa og skrira og kristindóminn börnum
þeim, sem ætla uð verða sjómenn, eður stunda annan þann atvinnu-
"eg, er eigi þarf meiri almenna békafræðí til; en svo þegar upp eptir

kemur, vil eg láta kennsluna verða margbrotnari, og að þar veitist
sú kennsla, sem nauðsynleg er hverjum manni, en gríska og latína í
efsta bekk þeim, sem ætla 110 g.ínga í skóla, og mun hann þá verða

sóttur, bæði af piltum í Reykjavík, sem vilja læra undir skóla, og
eins af piltum rir Heitum, þar sem feður þeirra eru farnir að IWIlHl

þeim híngað til einstakra manna, til ab kenna þeim undir skóla.
Auk þessa þykir mer vel vlð eiga, ao greina börn ao í tvo flokka

eptir kyni, eður hafa einn bekk fyrir stúlkur, en annan fyrir drengi;
en hinum hattvirta [ramsiiqumanni kann nú ao "em lítið geflð um
þessa kyndcllíngu, því honum þyki það spilla Iegurðartllflnníngunnl,
líkt og hérna um daginn, og skal eg því ekki fara leingra út í það ;
en í þess stab má eg gjöra nío fyrir þrídeilíng lí börnum: í embætt-

ismanna börn, borgara börn og témthrismanna börn, eins og nú er
her siður til, sem framsögu maður mun Hra meðmæltur. Verba þá
6 flokkar eptir þessum reilmíngi.

Eg hefi nú kynnt mer riætlunlna, og græddi eg sannarlega Wib
á henni; en satt <10 segja þótti mer það merkilegt, a~ ekki skuli í
áætluninni neitt Hra áheOio fyrir að þvo skólann, sópa hann og
hirða. þetta væri næsta ískyggilegt, ef mönnum væri það eigi full-
kunnugt, að það var hinn mesti þrifaköttur, sem var formaour í bæj-
arstjdrnínnl, þegar áætlun þessi varð til. Í áætluninni er það og
merkilegt, að ekkert skuli vera ákveðíð til dyravarbar. Ef þessu
væri nú bætt við, þá held eg, ab áætlnnin mín verði ekki oC há.
Eigi skóli að vera, segi eg, þ;í vil eg, ao hann se 30 gagni, og sam-
boðin þessum höfuðstuð landsins. t'ar, er nú eingin þörf á skóla,
til þess a'tJ kenna lllönnum a'b lesa og skrifa og kristlndémlnn, því

að það læra menn heima; eg get heldur ekki fallizt á það, sem
hinn hciðrabí þíngruaður Ísfirbínga sagbí, að hann vildi hafa skóla
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í því, sem menn kunna, en eigi í því, er menn eigi kunna. Eg vil
annars helzt, að stofnaður væri sjómannaskóli her í Reykjavík, en
einginn barnaskóli; en fyrst það er nú ófáanlegt, þá vil eg setja skóla
í því einu, sem sönn menntun er í fólgin.

Um önnur breytíngaratkvæðl ætla eg nú ekki a'ð tala, heldur
eimingis geta þess, að eg vil eingan nauðringarskóla hafa.

Framsögumaður : Mer fannst hinn heiðraðl þingmaður Borg-
flrðfnga ekki vera á jörðunni, heldur vera a'tl sveima einhverstabar í
skýjum himins, og fljllga þar á vængjum vindanna, svo eg gat ekkí
fylgt honum; þar sem hann var a~ tala um einhverjar bækur, sem
ætti al) binda kennsluna víb, þá get eg mí ekki álitib, al) það komi

efninu við. þa'ð ern fleiri bækur til, en eptir framsögu mann, og
það herti þá átt a'ð binda kennsluna í öllum greinum við til teknar
bækur, því að eigi hefir fmmsögumaður brilð til bækur í ðllu því,
sem kennt yrði í skólanum. þa~ var eitt, sem hann nr að tala um;
það var undírbrinfngskennsla undir skóla, og nefndi til þess, að
kenna latínu og grísku; eg veit nú einga þörf á, að nema grísku
undir skóla; að minnsta kosti er það ekki heimtað, og það er ekki
fari~ að kenna grísku í skólanum, fyr en í öðrum bekk, svo að sú
undírbúnfngskennsla er óþörf. A~ Ö'/\fU leyti sýnir breytrnguratkvæði
þessa þíngmanns, hve stopult það er, al) til taka nokkuð um kennsl-
una, svo að mer virðist nefndin hafa tekið ðldringts rett í rnalíb.
þíngmal)urinn heit, a() eg helði ætlazt til, al) einn bekkur skyldi

vera í skólanum; eg veit þó ekki til, að eg hafi talað eitt orI) í þ:i
átt, eins og það að hinu leytinu er ósatt, a'ð eg vilji ekki nema
einn bekk, því að eg vil hafa þá al) minnsta kostl 2 eða fleiri; en
annað mál er það, hvort Þ\"Í verður do komið þegar í stað, en því
meiri festu, sem skólinn nær, og því fleiri börn, sem sækja skólann,
því fleiri verða bekkirnir og kennslan fjölhæfart, og það er einmitt
vilji bæjarstjórnarinnar, a~ hrin verði í sem flestu. Eins er nú með
skiptinguna á börnunum, al) þeim kann, ef til vill, a'ð verða skipt í
6 flokka, þó eg ímyndi mer, a~ þab verði eptir öðrum reglum, en
þíngmaður Borgfirðínga var að geta um. þ:i· var það eitt, a'ð hon-
um þótti áætlunin of lág; en eg get ekki fmyndað mer, að þíngfð
álfti honum betur trriandí en þeim, sem ern í bæjarstjórninni; hann
fann það að, að ekkert væri til tekið fyrir að þrífa skólann; það ér

þó gjört rá~ fyrir 100 rd., til a~ við halda skólanum, og eg get eigi
skili~ í því, ab skólanum verði við haldið, se hann aldrei þveginn
eða þrifinn ; eg er hræddur nm, að það færi eitthvað að fúna í hon-
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um, ef öll óhreinindi eru látin liggja þar óhreifð ; en auk þess er
svo ætlazt til, að 1. kennari feingi bristað í skólanum, .og ætlazt til,
a~ hann annaðist um þrifnáð á skólanlll;l. Þannig finnst mer það allt
ástæbulaust, er þíngmaðurínn kom með mót skólanum.

Konúngsfulltrúi: Eg get yfirbitið hinum heiðruðu þíngmönn-
um all dæma um, hvort það muni ekki vera all færast ofmlkíð í
fáng, all ætlast til þess, að barnaskóli veiti kennslu í 6 málum, eins
og breytíngaratkvæðt þingmannsins frá Borgarfjarðarsýslu fer fram á.
þetta breytíngaratkvæði getur heldur ekki kornlzt her að af þeirri
orsök, all það II heima i reglugjörðinnl fyrir skólann, í hverri til-
taka á, hvað og hve mikill kenna skuli í skólanum, en ekki í laga-
boðl um stofnun barnaskólans; Því væri slík akvörðun sett inn í
lagaboðið, þá yrbl henni ekki breytt, nema með því, að leggja nm
það nýtt frumvarp fyrir alþingi, er sfðan feingi lagagildi, en því, sem
kemur inn í reglugjörbina, má breyta eptir stjórnarinnar ályktun.

Petur Petursson: Eg á eitt viðaukaatkvæði í atkvæðaskr.ínnl
undir töllllill 1. staflið e, ~; þetta viðaukaatkvæði gjör'bi eg til að
að sýna, hvali uppastúnga nefndarinnar væri óljós; í henni er ein-
eingallugu getill um kennslu, sem börnin eigi all njóta; þess vegna
er betra, all fylgja frumvarpinu, sem segir, a'ð eigi all kenna það,
sem nauðsynlegt þykir fyrir hvern mann all vita, og vlbaukaatkvæði
mitt til tekur þetta nákvæmar; því eg gjöri ráll fyrir, ao hver mali ur viti,

hvali meint er með þeim manni, sem má kalla vel a'O ser; hann verður
all kunna að lesa, skrifa, reikna, kunna dönsku, og vita töluvert í
landafræði og sögu; nákvæmar get eg ekki til tekill það, þab, sem
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sagðí, ao þall væri ófært í lagaboði
all grípa fram fyrir hendurnar 11 reglugjörð, þ,i er eg nú á því, því
ao það heyrir undir hana, all til taka þær einstöku greinir, sem :i all
kenna. Eg álít því réttast, all halda frumvarpinu, og svo ef þfng-
i~ vlldl allhyllast víbauknatkæðl mitt.

Eg gat þess vlð undlrbúníngsumra-ðuna, all mer þætti nefndar-
nli1i~ ógreinilegt, þar sem það segir: "Slmlu foreldrar og vandamenn,
o. s. frv. «; á þessu þykir mer fara illa, og get því ekki aðhyllzt
þab ; ef frumvarpið verður tekið, þ,i er ekki nauðsyn all halda þessu,
þVÍ all í frumvarpinu segir, all stjórnarherrannm í Kaupmannahöfn
eigi all 'vera falill á hendur, með ráN bæjarstjórnarinnar í Reykja-
vík, all skipa fyrir nIU fyrirkomulag skólans, eptir þörfum og ásig-

komulagi bæjarins"; það er því auðvitað, a~ ef það þætti eiga "ill,
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8'6 skylda bæjarmenn ab senda börn sín í sk61a þenna, þá mætti
skipa svo fyrir af stj6rninni, án þess að lagaboð þurfi til þess.

Um kostnaðinn vil eg nú ekki vera langorður, því a'6 þa'6 vreri
einúngis til a'6 gjöra sjálfan mig hugdeigan, og, ef til vill, þínglð.
Eg vildi einúngis vekja athygli á því, sem framsöguma'6ur sagði,
ab hann vildi hafa 2 bekki ; þetta er nú rett og gott; en svo þyrfti mí
a~ vera aðski lnaður á piltum og stúlkum, svo þannig kæmi til ab þurfa
ber um bil 4 stofur; af þessu kæmi nú til ab leiða talsverðan kostnað;
handa prestaskólanum ern leigðar 2 stofur, oggoldnir 200 rd. í húsa-
leigu; þannig yrðl, ef sama leiga væri fyrir barnaskóla nn, að gjalda
1 húsaleigu fyrir hann 400 rd.; eg gjöri ráb fyrir, að hún fáist ekki
minni, ef hún yr'6i ekki meiri, þar sem ab eins eru fáir ;í prestaskólan-
um, en her er talað um 240 börn, sem eigi að g.inga í þenna skóla,
svo að það mundi þurfa stórt hús handa. honum. þa'6 mætti mí, ef
til vill, hafa skólann í minni stýl fyrst, og er því ekki vert fyrir
þíngið, að láta sig inn á kostnaðlnn, heldur ab yfirhita þab til stjórn-
arinnar, í hvaða stýl skólinn kemst á gáng, þ6 hann se lítill í fyrstu,
kann hann með tímanum a'6 aukast.

Gísli Brynjúlfsson : Mer þykir vænt, a'6 ekki hefir orðið meira
úr því 6vebri, sem í fyrstunni var að sjá, sem ætlaði ab draga npp
yfir barnaskélann, þar sem eg se mí af atkvæðaskr.ínnl, ab hinn h.itt-
virti þíngmaður Borgfirðíngn hefir þó ci gjört neina verulega tilraun
til a'6 fella hann. Hann sagði það hel' seinast, eins og menn víst
muna, a'6 Danir og Rússar væri hinir einustu, sem einknm væri mjög
ákafir með þessa barnaskóla; en t. d. lÍ Einglandi tíðkuðust þeir
miklu síður, því ab þar hirti menn alls ekki mjög nm slíka skóla;
og þ6 hann síðar reyndi ab bæta úr þessu með því ab segja, ab
hann hefði a'6 eins átt við nanMngarskóla, þá held eg mí fyrst og
fremst, að hann rángminni nokkuð, og svo bætir þetta ekki heldur
á nokkurn verulegan hátt rir málstað hans, þar sem mer og að eins
lá'6ist eptir að geta þess seinast, að her óskar heldnr einginn að fá
nokkurn nauðúngarskóla á annan h:ítt, en híngað til. Á Einglandí
er, sem alkunnugt er, almennt trúarbragðafrelsl og margir trúar-
bragðaflokkar, og þar getur því, sem eðlilegt er, stjórnin eða ríld'6
ekki einu sinni skipt ser nokkuð af barnauppfræ'6s1unni; og þ6 mer
nú þyki vænt ab sj,l, að hinn háttvirti þíngmaður Borgflrðínga, þá
einnig þegar til kemur, muni verða á almennu trúarbrag'6afrelsi her
í landi, þá veit hann þ6 eins vel eins og eg, ab nú sem stendur
hara prestar her rett til a'6 heimta, a'6 börnum se kennd trúarbrögð-
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in undir fermíngu, svo barnaskóli her væri í þVÍ tilliti eingin ný
nauðring. En svo eg nú aptur snúi mer a~ atkvæðuskrnnní, þá er
það reyndar satt, að hinn hattvirti þíngmaður Borgfirðínga hefir ei
Ii henni gjört neina verulega tilraun til að fella barnaskólann; en ef
menn skoða breytingaratkvæðí hans vandlega, þá má þó vera, að nokk-
uð meira leynist Í því, en menn skyldi upphaflega halda, og held eg
því enn, ab hann sýni það sem optar, að hann er mjög seigur mað-
ur, þar sem hann er þó ei alveg hættur enn, að gjöra skólanum svo
örðugt uppdráttar, sem hann getur; því, ef satt skal segja, þá held eg
breytíngaratkvæðl hans sýnl það, að hann hefir mí a'ð eins breytt aðferð

sinni, þar sem hann nú aubsj.ianlega ætlar að bera sig a~ láta fara eins
íyrlr barnaskólanum og dvergarnlr sögtm forðum a~ farlð hAfN fyrir
Kvasl, ab hann hefði kafnao í ofviti ; því þenna tílgáng getur hann
auðsjaanlega a'ð eins haft með þeirri uppastúngu, a'ð í þessum barna-

skóla skuli kenna miklu meira, en í öllum Ii'brum barnaskólum, og
var þá mein, að hann stakk ei einnig upp á, ab kenna þar Hotten-
tottamál, sem vitlausast kvað vera allra mála; því þá mátti hann þó
her um bil vera viss um, a'ð í því hefði aldrei feingizt kennari, svo
skólinn heföí þ.í mátt deyja út af þess vegna, nema ef hinn hátt-
virti þíngmuður sj.ilfur, ef til \ ill, hefði viljað taka það að der. Eg
vona, ab þetta se nóg til ab sýna, að þíngmubur Borgfir'ðínga hefir
þá enn ei alveg sleppt þeirri fyrirætlun úr huga ser, er snemma
korn í ljós, a'ð vinna þó eitthvert launvíg ;Í skólanum ,í'ður en lykl;
en eg treysti þVÍ og, ao þíngmenn muni ei heldur láta þessa síbustn

tilraun hans villn sjrinir fyrir ser, því ef í alviiru skal tala, þá held
eg það mundi ac' eins verða til að spilla fyrir barnaskólanum, ef
menn vildi nú fallast á, að allt það yrðl kennt í honum, sem þíng-
maður Borgfírðíngu stmgur upp á, og það vona eg þeir vilji ei. Og
skal eg nú svo ei vera að tala leingur UIIl þetta m.íl, því út í

kostnaðinn ætla eg mer mí ei heldur a'O fara Ungt, og finnst mer
það eiga alveg heima um hann, sem hinn h.ittvirtí 3. konúngkjiirni
þingmaður sagöl, að þuö mundi ei vera til nokkurs fyrir þíngið, a~
fara að skipta sér mjílg af honum. EllhY<l'O fyrstu uppásuingu
nefndarinnar ab öðru leyti víðvfkur, þ;í held eg verði heldur al) gefa
atkvæði mitt fyrir þeirri grein í Irumvarplnn, og af breytíngarat-
kvæðunurn a~ eins fyrir breytíngaratkvæðl hins h.íttvírta þíngmanns
Ísfírðínga; en ef það fellur, þá er eg og á því, a'ð rett se að setja
"stjórnarherra", í staðinn fyrir I)stjórnardeild((.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Þa~ hefir mjög óheppilega
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tekizt til í þetta sinn, að eg skyldi ekki geta gjört mlg skiljanleg-
an fyrir þfngmannl Borgflrðínga ; eg hillt þó, að eg hefði talað SYO

greinilega, að það hefði mátt skilja mig. Eg sagði, a~ kennsla með-
al alþýðu værí gó~, einkum upp til sveita, svo a~ ekki mundi þar
þurfa að setja skóla, til að kenna að lesa, en í ftsktplassum, þar sem
fjölbýli er, væri fari~ a~ bera á lakari kennslu; þa~ get eg því ekki
skilið, a~ standi í neinni métsetníngu hvað víð annað, a~ þa~ þurfi
skóla íReykjavík, og að alþýða her á landi se almennt vel uppfrædd.
Breytingaratkvæði það, sem hinn heiðraði þíngmaður Borgfírðínga á
hðr lÍ atkvæðaskrnnnl, lÍ síður en ekki víð, Því a~ það grípur inn
í það, sem reglugjörðinni heyrir eingaungu til. Um 1. gr. frum-
varpsins er 'þa~ ab segja, a~ mer fellur betur við hana, en uppá-
stúngu nefndarinnar, sem vill ákveða það í Iagaboði, sem snertir fyrir-
komulag skólans. vm 2. gr. gjiirN eg breyríngaratkvæðí í uppá-
stringu nefndarinnar, af því mer finnst nóg tryggíng í stíptsyflrvöld-
unum; a~ ö~ru leyti vildi eg helzt fallast lÍ sjrílfa frumvarpsgrein-
ina. Hinum heiðraða þíngmanni úr Gullbríngusýslu er eg samdóma í
því, a~ Reykjavík ;í hlut í Thorchillii-sjótnum; en eptir orðum stofn-
unarbréfsins, sem segir, a~ sJó~nrinn se gefinn til uppeldis barna í
Kjalnrnesþíngi, er víst eingín heimild, a~ verja honum á þenna hátt.
Eg held það se því eigi vert a~ fara leingra út í þetta a~ sinni.

Guðmundur Brandsson: Þa~ eru ekki mörg orð í fyrstu grein
þessa frumvarps, en þau ern þýNngarmikil; þar er talað um a~ stofna
skuli barnaskóla í Reykjavík, og finnst mer það mikill ábyrg~arhluti
fyrir þíngíð, a~ greiða atkvæði í þessu tilliti, ;Ín þess að "ita, hvern-
ig fer um kostnaðlnn ; menn verða að minnsta kosti að renna ein-
hvern grun í hann, því þetta er skattur, sem nú er verlð að tala
um að leggja á Reykjavíkurbria; her þyrfti þá að íhuga, hversu hár
þessi skattur mundi verða, og hvað færir bæjarbúar mundi vera til
að bera hann. ] 853 var nú líka talað um þenna skóla, og hðldu
menn þá, a~ hann mundi árlega kosta 1,500 rd; en þó hélt hinn 3.
konringkjörnl þíngmaður, sem nú er varaforseti, að það mundi verða
of líti~, og sýndi með ljósu og öræku dæmi, að áætlunin um bygging-
nrkosmað skólahúss þess, sem þá val' rá~g.iört, mundi vera ofl-ig, og
mí sýndi hann einnig fram á, að áætlunin mundi verða 6nóg, sem
gjiir~ hefir verið. Eg er nú á því, að svo se, bæði hvað byggíng-
arkostnaðlnn snertir, sem nú, er settur 1,000 dölum minni, en á~ur var
áætlazt, og svo um laun barnakennaranna og tölu þeirra, sem hvort-
tveggja er lægra en fyr. Þa~ er verið að tala mn 240 börn, sem
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geingi í skólann, og get eg ekki skllið, hvernig 2 kennarar eiga a~
komast yfir, ab kenna þeim, og eg get ekki betur seb, en ab það
muni verba talsverður kostnaður, sem skólinn hefir í för með ser, ef
hann verður eins og ráb er gjört fyrir honum, og enda þó hann
verði í nokkuð minni stýl; það var þVÍ ekki astæðnlaust, ab eg bar
upp uppástúngu mína, þVÍ að eg get ekki skillð, hvernig Reykjavík
getur borið þenna kostnað, ef hún kemst her ekki ab; eg held það
yrði óbærilegur ábætir á útgjöld Reykjavíkurbiiu, ef ætti ab fara að
jafna þessum kostnaði niður á þ.í, Eptir sem verlð hefir, og gjöra
má rá'll fyrir ab verði, þá mun her vera tæpum 1,800 dölum jafnað
niður á bæjarbúa, bæði Í hrlsasköttum og nukadtsvarí; gjaldþegnarnir

munu vera tæp 300; kemur þá á hvern að meðaltali 6 rd., e~il
næstum því; legðist nú skólakostnaðurinn þarna saman "ib, sem ó-
hætt er að gjöra 1,200 dali árlega, þá kæml 10 dalir á hvern að
meðaltali ; ef menn nú enn fremur abgæta, ab af gjaldþegnunum eru
eða voru í hitt eo fyrra 115 menn, sem guldu fril 1 rd. til 3 rd., þar
Í þó taldir 14 hiisaskattar, þá sest þar af, að útgjöldin hafa ;i sum-
um verið talsvert há, og eins mun fara her eptir; því mer er sama,
hvort það eru hrlsaskattar. löðartollar eða kennslukaup, það leggst á
bæjarbúa In' ort sem er. þess vegna stakk eg mí upp á, að taka
hluta af 'Ihorchillii- sjóonum til stofnunar skúlanurn , Í þeirri von,
að ef skóli un kæmist lí, þá gæti fleiri menn, en Reykjavíkurbriar
einir, haft gott af honum, má ske hann og með því að kenna nokkr-
um börnum úr Kjalarnesþíngi fyrir lítlð eða ekkert, gæti borgab styrk
þann, sem Reykjavík hefir Ielngið ilr Thorchillii-sjóonum, og sem eg
hefi áour á minnzt. þetta gæti orðið b.íðum hagnaður ; en eg se
eíngnn hag fyrir Gullbríngu- og Kjósarsýslu, að hafa þetta sambri
með sjóðinn leingur saman víð Reykjavík ; renturnar álít eg ónógar,
þó það væri lítlð betra en ekkert, ef ætti ab fara ab skipta þeim;
það yrði þó hátt á annað hundrað dali, sem felli af þeim í Reykja-
víkurhlut, ef farið yrði eptir fðlkstall, því her mun vera nálægt 1/5

hluti af mönnum, sem ern í Kjalarnesþíngi; en ef feingist hluti af
höfuðstólnum, þá mætti gjöra töluvert við hann, því þ.i feingi Reykja-
vík Mtt lÍ 5. þúsund dala, og gæti það orbíð gób ur stofn undir
skólann, því þá þyrfti ekki að borga rentur af þeim peníngum. Eg
er mí hræddur um, ab ef ekki verður Iarið svona að, þá muni ekk-
ert verba úr sk6lanum; en þar á móti, ef skólinn kæmist á með
þessu móti og heppnaðist, þá lllundi þao verða hvöt, ab stofna skóla
annarstaðar.
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Ásgeir Einarsson: þó a~ eg talabí fátt eitt víð undirbúníngs-
umræðuna, þil ætla eg mí enn ab standa upp, til þess eins og :í~-
ur ab leita mer þeirra upplýsinga, sem unnt er. Þa~ mun sannast
á mótmælum þíngmannsins úr Borgnrfjarðarsýslu, ab svo ern hygg-
indi, sem í hag koma, þVÍ ab þau skýra betur mállð, og í því einu
tilliti geta þau komið til gagns í því, þ6 þau miði cptast til a~
eyðileggja það, Ar orðum konúngsfulltr!1ans og hins 4. konúngkjörna
þíngmanns, komst eg í sldlníng um það, að þíngib vegna 'kostnaðar-
ins gæti með góðri samvisku greitt atkvæði í þessu m.ili, og ab ekki
þyrfti a'b láta einstakar raddir, er mæla móti skólanum, hræða sig frá
ab greiða atkvæði með honum; því ab það gæti fyr orðið gagn ab
skólanum, en 200 börn eða meira væri tekin inn í hann; þetta get
eg nú vel latlð mer segjast, og held, ab það se þVÍ eigi rétt, a~ brúka
kostnaðinn eins og grílu til að hræða menn, sem ókunnugir eru, frá
að vera meðmæltir skólanum.

Hvað nú uppastringu þíngmannsins lír Gullbringusýslu undir
tölullb 3. snertir, þ:i þykir mer það viðurhlutamíklð, ab taka al höf-
uðstdlnum, ab minnsta kosti mundi fáir brimenn vilja gjöra þa'b; það
væri líkt og skera snemmbæra kii ser til bjargar; öðrn máli er að
gegna sýnist mer, þó teknir se ávextir sjóðsins til bníkunar skólans.
Eg ætla nú ekld að tala fleira í þessu mali, en einúngis lýsa því
yfir, ab eg ætla að gefa atkvæði mitt með aðalatriðum málsins, því
mer þykir það övlðurkvæmllegt, að Reykjavík skuli vera eins og Auð-
dal nr, þegar Ásyaldur kom þar, a'ð eiga gilda skála, en ekki barnaskóla.

Framsögumaður : Hinn háttvirti 3. konringkjörnl þingmaður
og þfngmaður Ísfirðínga vildu halda 1. grein frumvarpsins, því ab
það væri vafa undírorplð, hvort það, sem nefnt er í uppástúngu
nefndarinnar tölulið 1. stafli'ð b, heyrði undir lagaboð; þeim þótti
það heldur eiga að takast sem atriði í reglugjörð skólans; mer finnst
þó, ab þess konar skylda, sem her ræðir um, ekki eigi ab felast í
reglugjörð, heldur eigi það að vera ákveðið í lagaboðinu , hverjar
skyldur bæjarbúar hafi víð skólann; en ab öðru leyti er mer þetta
í lettu rúmi, þVÍ ab mer þykir mest í það varið, ab aðalmálið fái
framgáng.

þar sem hinn háttvirti 3. komíngkjörni þingmaður var að tala
8,'0 mikið um kostnaðinn, þá held eg se mí bezt, -að láta bæjarmenn
um hann; það var sannarlega 6heppilegt, ab fara a'ð skýra frá leig-
unni, sem yrði að gjalda fyrir húsnæði handa prestask6lanum; það
var einginn a~ spyrja neitt nm hann, enda mundi einginn láta ser
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detta í hug, að kaupa slíkt hús og prestaskólinn hefir, Svo miklu
verðí, að leigan næmi 200 rd. Eg vil svara hinum heiðraða þíng-

.manni úr Gullbrlngnsýslu til þess, er hann var að tala um; hann
gjörðí ráð fyrir, að 240 börn mundi g.ingn í skólann, og sagði, að
því þyrfti meira en 2 kennara. Eg ætla nú ekki í þetta sklpt! að
skýra frá því, hvað mörgum börnum hver geti kennt, og þykist eg
þó geta haft atkvæði í því efni; en eg gjöri r.ið fyrir, að eingin
vandræði þurfi upp rí að koma í því efni; því að auk tveggja kennara
eru 100 rd. ætlaðir til tírnakennsln, og svo er það, að ef börnin
fjölga, sem í skólann geingi, svo að þau yrði 170, í sta\) 70, þ,l
jykist kennslukaupið um 900 rd., þá n1:1 nokkuð gjöra "ið það, og
þetta kennslukaup eykst eptir því, sem börnin fjölga. þá var það
hið annað, að hann heit, að Reykjnvíkurbriurn mundi verða of íþýngt
með álögum, ef ætti að bæta víð þá kostnaðinum af skóla þessum;
það held eg se nÍl ekki satt; það eru í bænum her nm bil 300
gjaldþegnar, og var 1,600 rd. jafnnð niður á þ,i þetta árið; og enda
þótt kostnaðinum til skólans væri jafnað ,í þá, held eg þeir gæti
staðízt fyrir það; það eru ekki nema rúmir 5 rd, lí mann; her em
16 eða 17 kaupmenn, margir embættismenn, og tómthrisrnenn margir
svo efnum lninlr, að þeir gæti bætt 11 sig nokkru útsvari, þar sem
ritsvaríð, Still þeim er gjört, er ekki nema frá 1 til 8rd.; það voru
að eini'! 3 sí~asta ,írið, sem guldu meir en 8 rd.; það held eg hver
efnamaður í sveit ætti hægt með. Um Thorchillii- sj ó'binn vil eg mí
ekki tala að sinni, enda þótt eg þykist sannfærour um, að Reykvík-
Ingar eigi retta heimtíngu til nokkurs hluta í honum, eins og eg
sag'bi áðan; það nuí bera þetta mál upp slðar, ef svo horfir við.

Magnús Andrlsson: Hvað þessari barnaskólastofnun í Reykja-
vík viðvíkur, er það ,ílit mitt, að í eins fjölmennum bæ, og Reykja-
vík er orðln, se barnaskóli nauðsynlegur, sem kennt se í nokkuð
meira, en einúngis að lesa og barnalærdömsbdkln, og því felli eg mig
vel "ið víbaukaatkvæðl hins 3. konúngkjörna þingmanns; þar á mót
get eg ekki gefið atkvæði mitt fyrir breytíngar- og vibaukaatkvæðl
þingmanns Borgflrðínga. Með þeirri kennslu, sem hann telur upp,
held eg skólastofnun þessi mundi fremur líkjast hrískéla en barna-
skdla, og verða æri'b kostnaðarsðrn; annars virðist mer, að það ætti
mest að vera komið undir vilja og áliti sjálfra Reykjavíkurbúa, í
hvað stórum eða smáum stýl þessi skóli ætti að vera.

Eg get varla annað skllib, en að þingmaður Gullbringusýslu
ætli ~er að skipta 11m biistaðl, og flytja sig í Reykjavík; en þá held
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eg vildi kjésa mer, ll~' verða í hans stað bóndi i Gullbringusýslu;
hann "iII troða upp lí Reykjavíkurbúa nokkrum parti af Thorchillii-
sjöbnum ; það vll eg nú ekki, jafnvel þó eg liti, a~ Reykjavík se
einn hluti af Kjalarnesþíngi; en það fe "ar gefið í nokkuð öðrum til-
g;íngi en þeim, er barnaskólinn í Reykjavík ætti að hafa; þessi bær
er líka á~ur fyr búinn a~ verba abnjötnndí nokkurs hluta af sjóM
þessum, hvort sem þa'ð hefir nú verið l'ettlátt eða ei. Eg gef því
ekki atkvæði mitt fyrir uppástúngunni undir tölulið 3. á atkvæða-
skránni.

Páll Sigurðsson: Af því eg þykist nú vera komin a~ raun um,
a~ barnaskdlinn se nauðsynlegur, þá ætla eg a~ grelða atkvæði mitt
með honum, þó eg se enn í talsverbrl óvissu, eins og á~ur við und-
irbúníngsumræðuna, um ýmislegt. Þa~ er eitt í 1. uppástúnguatrlðl
nefndarinnar, sem eg felli mig ekki víð, nefnilega, "a~ foreldrar Qg
vandamenn skuli skyldir, o. s. frv. (f, af því það heyrir undir fyrir-
komulag skólans, og á því inn undir reglugjörbína, sem ætlazt er
til ab bæjarstjórnin semji, ásamt með sttptsyflrvöldunum á Íslandi.
Hinn heiðraði framsögumaður var að tala um tillög tómthúsmanna
her í bænum, hvað mikil þau' læri; en því skýrM hann ekkert fd
tillögum embættismannanna og borgaranna, og sj.ilfs sín, hvað h;i
þau læri, SlO menu sæi mismuninn? Mer sýndist hann líka hefði
átt a~ gjöra það, A~ öðru leyti þykir mer tlú þetta uukaútsvar,
sem framsögumaður var að tala um, nokkuð ískyggilegt, ef eg t.
d. ekki leti barn mitt ganga í skólann, á eg þá að gjalda til hans?
A~ þessu þyrfti nú að gæta, og þætti mer vænt að fá upplýsíngar
um það efni.

-Indriði Gíslason: Eg get nú ekki dnlizt þess, a'ð af ræðum
þeim, sem eg hefi heyrt her, þá þykir mer kostnaðurinn mjög Í-

skyggilegur; en ekki er þa~ fyrir það, að mer se SYO sárt um þnð,
þótt hann yrðl svo mikill á téurthúsmönnum, að þeir hrykkí allir
til sveita; því það er almennt vlöurkennt í ritum merkustu lands-
manna vorra, ab témthúsmaunafjdlgunln se til hins mesta hnekkís
fyrir sveltabúskapinn. Eg hefi annars eingan veginn lísett mer, að
spilla fyrir þessu máli, heldur en öðrum málum her, sem stefnt hafa
í sömu átt, eptir því, sem eg hefi "it á, fremur en aðrir bændur
her á þíngl, því þar með höfum yer aptur heimtíngu á þeim, sem
mæla fram með skóla þessum, ab þeir hlynni a~ búnaðarlegum fram-
förum til lands og sjávar, sem ab er undirstaba allra vísindalegra
framfara. En í tilliti til þess, sem talað hefir verið her Um það
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að aðrir hreppar Kjalarnesþíngs gæti bnikað sinn skerf af Thorchillii-
sjóðnum til barnaskóla, þá er það bæði vlðurhlutamlkið, a~ skekkja
hann af augnamlbí þess upprunalega tilgangs, sem og það, að ekki
væri ólíklegt, a~ þess yrði ekki langt a~ bfba, a'ð til hans þyrfti

að grípa fátækum börnum til klæbls og fæðis, eptir því sem nú á
stendur, og mætti þll þykja þakkarvert, að eiga hann óskertan, og
þá er honum líka einmitt varið samkvæmt tilgangi gjafarans.

Stefán Jónsson: Eg hefi mí ekki talað fyr í þessu máli. þa'ð
eru 2 atrlðí, sem mer einkum virðíst spursmal um; annað er það,

hvort sk6linn se nauðsynlegur, og hitt, hvort mögulegt sð, ao koma
honum á vegna kostnaðarins. Eg efast nú ekki um nauðsynina,
því þar eru allar líkur til, að hún se, og mig furðar á því, að menn
skuli ekkl hafa brotizt í það fyrri, a~ IWlUa upp skóla, síðan hann

hætti her um ári'ð. þetta hafa heldri menn á Akureyri ráOizt í, að
safna börnum sínum á einn stað, og kosta kennslu handa þeim, og
hafa ekki þurft a~ spyrja neina stjórn um það, af því þeir hafa
gjört þetta af eigin efnum. A~ öðru leyti sýnist mer spursmalið
um skólann liggja fyrir utan þínglö, nema a~ því leyti spursmál er

um, ab leggja skatta á bæjarmenn. Sumum mönnum her þykir nú
fsj.írvert, að tala um kostnablnn ; en eg held þó, a~ menn verbí a'ð
skoða hann nokkuð II undan, eins í þessu og öðru tilliti i þegar menn
ætla ser a~ byggja 'Il'ða raðast í eitthvað, sem fe þarf til, þ,l verða
menn þó ao g,l að, hvort þau efni se fyrir hendi, sem þar til út-
heímtast, svo ekki þurfi a~ hætta í miðju kafi. þa'ð eru mí líkindi
til, a~ skólanum bætist fe með tímanum fyrir kennslu barnanna;
en eptir því, sem börnin verða fleiri, þarf líka fleiri kennara, svo
þa'ð vinnur sig nokkuð upp. Eg verð samt a'b gefa atkvæði mitt
fyrir, a~ skólinn se reistur lÍ f6t, ef þess verður nokkur kostur.

Konúngsfulltrúi: Eg veit, a'ð hinum helðraða þíngmanni fr.l
Gullbringusýslu hefir gelnglð gott til með upp.ísningu sína undir tölu-
lil'l 3., ao barnask6lastofnunin í Reykjavík f<íi að réttri tiltölu styrk
úr Thorchillií-sjdðl, og eg fyrir mitt leyti verð að játa, a'ð eg álit
það ekki fjarstætt, a~ barnaskólinn her í Reykjavík meb tímanum
feingi nokkurn styrk af t?~'ðlllll~j!Íoi. En eg vero aa vera þíngmanni
Ísfírðínga samdóma í því, ao það er eingan veginn tiltækilegt, aa koma
með uppastungu þar um í þessu máli. Vildi menn fara slíku <Í flot,
þyrfti þar um a~ gjöra serstaklega uppástúngu, svo að malið þá gæti
orðíð ítarlega rætt og yfirvegað út í allar æsar. Eg fyrir mitt leyti
vll heldur rá'ða þínginu til, að fallast á fyrstu grein frumvarpsins, nuí
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ske mel) vlðaukaatkvæðl hins háttvirta varaforseta, ef þíngmönnum
þykir það bæta, heldur en upp.ístringu nefndarinnar. Hval) aðra
grein frumvarpsins snertir, þ/i ræð eg þínginn heldur til, al) taka
hana óbreytta, heldur en uppástringu nefndarinnar eða breytíngarat-
kvæðl þíngmannslns IÍr Ísafjarðarsýslu ; því þó þessi grein frumvarps-
ins se tekin óbreytt, þá geta stlptsyfirvöldln og bæjarstjérnin her haft
öll þau áhrif á reglugjdrðina, sem þau eiga al) hafa, en abyrgð þeirra
þar á m6ti minnkar, og þar al) auki getur það í mörgu tilliti verið
æskilegt, ao klrkujustjérnarraðherrann hafi hönd í tafli með,

Framsögumaður : Þíngmaour Rángvellínga var al) tala um aukn-
ing gjaldanna á bæjarbúa; en her eru eingin uukaritsvör, sem á
al) leggja á, heldur er ætlazt til, al) þau útsvör, sem eru, þegar
því er bætt við, sem þíngið samþykkti í gær, að leggja skatt á ó-
byggðar löblr og témthris í Reykjavík, munu nægja í bæjarins þarfir,

og þannig muni f,íst fe til skólans, sem verðl nægilegt, þegar kennslu-
kaupinu er bætt við.

þar sem hinn hæstvlrtl konúngsfulltrúi "ar al'l mæla móti 1.
uppéstringuatrtðl nefndarinnar, þ,i "erl) eg al) segja, al) eg ætla mer

ekki al) halda henni fram með neinu kappi; mer er ekki svo fast í
hendi með hana. En það, sem hann sagðl um 2. gr., þá er eg
honum ekki samdöma i því. Eg álít betri upp.ístiingu nefndarinnar,
heldur en grein frumvarpsíns ; eg gæti ímyndað mer, al) ef frumvarps-
greinin værl tekin, ogstjórnarherrann leti semja reglugjörð fyrir skól-
ann, þá kynni eitthvað það al) verða tekið, sem ekki ætti her víð, af
því það ætti vil) í Danmörku; þar á móti ef stíptsyflrvöldunum væri
falio á hendur með ráM hæjarstjérnarinuar, að semja reglugjörðlna,
eins og nefndin hefir stúnglð upp á, þ/i er þao auðvitað, al) þeir
mundi kynna ser reglugjörðlr þær, sem væri settar um skóla í
Danmörku, og hafa hllðsjén af þeim, en taka þul) eitt, sem þeir

sæi að ætti her vil).
Jón Hjaltalin : þal) lítur nú svo lít, sem ver ætlum ao fá hðrna

barnaskóla, þ6 ao mótbárur hafi komið gegn honum. Hvað fyrir-
komulaglð snertir, þá eru menn ekki á einu máli; eg fyrir mitt
leyti "erl) nú að segja, að eg felli mig bezt "io 2. gr. frumvarpsins;
eg vil helzt, al) sami maður, sem hefir umsjón með öllum sk6lum í
Danmörku, hafi einnig þenna skóla undir umsjón sinni, án þess eg
Be hræddur um, eins og framsögumaður let á ser heyra, að eitt-
hvað mundi þa~ koma inn í reglugjörðina fyrir skólann her, er ekki
ætti "il); þar á móti held eg, ao eitthvað mundi mí dragast leíngl,
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ef allt ætti ab fara gegnum eins margar hendur, og nefndin hefir
stúngíb upp á.

Hvað vlbaukaatkvæðlð undir tölulíb 1. staflib e ~ snertir, þá
felli eg mig vel við það, því mer finnst þab gjöra frumvarplð greini-

legra; eins felli eg mig "el "ib breyttnguratkvæðið undir tölulið 2.
staflið a, og eg mun gefa atkvæði mitt með því, ef Irumvarplð ekki
verður tekið. Eind er nú ab segja nm uppástúngu þíngmannslns úr
Gullbrfngusýslu, að mer geðjast vel að henni, og mer þætti ekkert
ab, þó henni yrðl framgeingt, því ab helzt mun, þegar öllu er á
botninn hvolft, kostnaðurinn verða málinu til fyrirstöðu.

Konúngsfulltrúi: þó það se mjög á móti skapi mínu, ao leingja
þíngræðurnar, verð eg ab svara hinum hefðraða framsögumanni því,
ab það er eingan veginn þýðíngarlaust, 110 klrkjurnalastjérlnn hafi
rett til ab samþykkja reglugjörðína ; því það er eingan veginn hið
sama, ab einn maður gjörir nokkuð, og stendur þar fyrir til ábyrgb-
ar fyrir sínum yfirboðara, eða ab hann gjörir þab þannig, 110 hann
Of ábyrgbarlaus víð alla, hvernig sem hann hefir gjört það,

Forseti: Fyrst ao ekki taka fleiri til mdls, þá er þessari á-
lyktarumræðu lokíð, og vil eg Þvt biðja þíugrnenn, 110 gánga til at-
kvæða samkvæmt atkvæðaskranní.

Síðan var geingib til atkvæða, og fell atkvæðagreiðslan á þenna

hátt:
1. Breytíugar- og vlðaukaatkvæðí Arnljðts Ólafssonar, tölulíður 1.

stafliður a, fellt með 21 atkvæði.
2. Fyrsta uppástúnguatriOi nefndarinnar, töluliður 1. staflíður b,

fellt með 18 atkvæðum gegn 4.
3. Fyrri kafli 1. frumvarpsgreinarinnar, tölulíður 1. stafliður e (1.,

samþykktur í einu hljéðl.
ll. Viðaukaatkvæðí Peturs Peturssonar, tölulíður 1. stafliður e ~,

samþykkt með 18 atkvæðum gegn 4.
5. Sfðarl kafli 1. frumvarpsgrelnarlnnar, tölullbur 1., stafliður e y,

samþykktur í einu hljóði.
6. BreytíngaratkvæN Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn (víð

2. gr. frumvarpsins), tölullbur 2. stafliður a, fellt með 13 at-
kvæðum gegn 7.

7. Breytingaratkvæði H. Kr. Friðrikssonar, tölulíður 2. staíllður b,
samþykkt með 15 atkvæðum gegn 4.

8. Annað uppastringuatrlðl nefndarinnar, undir tölulio 2. stamb e
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með breytíngu þeirri, er samþykkt var undir tölulíð 7., fellt
með 12 atkvæðum gegn 11.

9. Breytíngaratkvæðí Péturs Peturssonar, undir tölulið 2. stafli~ d,
samþykkt með atkvæðagrelðslunní undir tölulíð 7. og þurfti því
ekki að g.ínga til atkvæða.

10. Sjálf 2. grein frumvarpsins, töluliður 2. stafliður e, samþykkt
með 23 atkvæðum,

11. Uppástúnga Guðmundar Brandssonar undir tölulio 3., felld með
14 atkvæðum gegn 6.

12. Síoan var leitað atkvæða um það, hvort biðja skyldi kenring a~
gjöra frumvarpið að lögum (samkvæmt þessari atkvæðagreiöslu),
og var það samþykkt í einu hljéðl.
Forseti: Samkvæmt dagskrunni kemur þá til ályktarumræou

og atkvæðagrelbslu málio um skattheimtu (af samanlagori fasteign
og lausafé). Framsögumaður er hinn luíttvírtl 1. konúngkjöml

þfngmaður. Eg hefi Lítið prenta atkvæðaskrd í málinu, og vona eg,
að allir þíngmenn hafi hana fyrir ser.

Af k v æ ð a s k r á

í málinu um skattheimtu (af samanlagbrl fasteign og lausafé).
1. Breytfngaratkvæðí Stefáns Jónssonar, Jóns Peturssonar og

Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum:
Ao seinni hluti niðurlagsgreinarinnar (tölul. 4.) frá orðunum

"Iausafe og fasteign « falli burt, en komi í staðinn : "heldur
eptir J ónsb6karlögu,m('.

2. Vara-atkvæði Ásgeirs Einarssonar (vio tölul. 1.):
Ao á eptir orðin í uppasténgu nefndarinnar (tölul. 4.): )}vlljí
skipa svo fyrir", verði sett í stað all" seinni hluta greinarinnar:

Ao sú venja, ao taka skatt af samanlagori fasteign og lausa-
fe, sknlí algjörlega upp hafin við næstu sýslumannasklptl í
hverri sýslu.

3. Breytingar- og viðaukaatkvæði J6ns Sigurðssonar frá Tandra-
seli :
Ao eptir orðin "full og föst« í uppástúngu nefndarinnar (tölul.
4.) verði bætt: "ómunatíðar" (venja).

4. Nefndin (níðurlagsatrlðl nefndarálitsins) :

Ao konúngur allramildilegast vlljl skipa svo fyrir, að skrif-
að verði amtmönnum her í landi til birtíngar fyrir sýslu-
mönnum, að ekki verbí tekinn skattur af samanlögðu lausa-
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fe og fasteign, nema þVÍ að eins, a~ fyrir því se fullkomin
og föst venja.

5. Vi~aukaatkYæ'M Halldórs Jónssonar:
A~ vi~ enda greinarinnar (tölul. 4.), "venja «, bætist inn Í: "sem
ekki verði rakin að upptökum sínum".

6. Hvort rita skuli korningi bænarskní (samkvæmt þessari atkvæða-
greiðslu) ?
Framsögumaður (Þórður ,Jónassen) : Eg þarf nú ekki a~ vera

margorður í þetta skipti, þVÍ umræðumar UIII m.íllð urðu svo miklar
og ítarlegar, að það mun flest vera búið að taka fram, sem þörf er
á, máli þessu til skýrfngar, og skal eg því snúa mer að þeim breyt-
fngaratkvæðnm, sem komin eru fram, og reyndar ekki eru mörg, og
skal eg þá fyrst, hvað breytfngaratkvæðlð undir 1. tölulíð snertir,
leyfa mer þ.í athugasemd, að 1 af þeim mönnum, sem standa fyrir
þessu breytíngaratkvæðl, sagðl vi~ undlrbúníngsumræðuna, að hann
skyldi Jónsbókar þegusk. 1. kap. þannig, að það mætti leggja sam-
an lausafé og fasteign til skatts; en þegar 8YO er, skil eg ekki, hver
meiníng er Í þVÍ, að biðja um, að farið se eptir Jónsbókarlögum um
skatttökuna ; þVÍ með þessum skilníngi á lögbókinni er það hið sama
sem að biðja um, að það standi elns og mí er, nefnilega, að sam-
lagníng skuli eiga ser stað, og skatturinn þannig tekinn. UIII 2.
breytíngnratkvæðið skal eg að eind leyfa mer að taka það fram, að
það fer of langt, að þVÍ leyti uppástringan kastar allri venju; en á
hinn bóginn fer lnin of skammt, þVÍ hún vill allt standi vi'l> svo búið,
þauguð til það verði sýslumunnuskíptt; en það vill nefndin ekki,
nema venjan se orðln föst og fullkomin fyrir þVÍ, að ta 10\ skattinn
af samanlögðu lausafð og fasteign, annars ekki. 3. og 5. breytíng-
aratkvæblð fer í sömu áttina, eða þau eru bæði eins, þVÍ það er
einkenni ömunavenjnnnar, að hún verði ekki rakin að upptökum
sínum. Eg skal nú ekki neita því, að það er margt, sem mælir
með þVÍ Í þessu máli, a~ halda ser við ómunatíðarvenjuna; en eg
tek það aptur fram, sem eg sagbí við undírbúnfngsumræðuna, að eg
vildi her væri farinn eins konar millivegur með hæfilegu tilliti bæðí
til sýslumannsins og gjaldþegnanna. og að nefndin hefði eiginlega viljað
koma þVÍ til leiðar, að samlngníng lausnfjár og fasteignar til skatts ekki
breiddist enn meira út eða þangað, sem hún væri ekki þegar búin að
Lí nokkurn veginn fasta venju fyrir ser, og hugsaði eg mer, a'l>þetta
mætti miða "ið þann tíma, sem manntalsbækurnar voru fyrst lög-
giltar af amtrndnnunum. Þa~ er sjálfsagt, að þetta ekki er miðað
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víð strángar rettarreglur, en það er þó frá sjónarmiM nefndarinnar
og tiIgángi hennar, eingan veginn svo éaðgelngllegt, eins og það kynni
að virðast í fljótu bragðl, og eins og sumir af hinum heiðruðu þíng-
mönnum hafa sagt, ef a~ öðru leyti er farinn nokkur meðalvegur í
málinu.

Guðmundur Brandsson: Hinn h.íttvirtl 1. komingkjdml þíng-
maður sugðl, a~ menn ætti mí bráðum ,'011 lí breytíngu lí skattalög-
unum, og get eg "el ímyndað mer, ab hann hafi enn fremur styrkzt
í þeirri meiníngu, þegar hann sá, hvernig atkvæðin féllu í jarða-
matsuuillnu í gær, og eg vil öldringls ekki bera brlgður lí þessi orð
hans; en ef svo skyldi fara, a() þetta drægist, þá held eg það væri
ekki af vegi, þ6 leingra væri fario út í þetta m.il nú. Eg gat þess víð
undlrbrintngsumræðuna, a~ eg gerði mig .ínægban með titskýrfng hins
háttvirta þíngmanns frlÍ Ísafjarðarsýslu um það, hvað menn skilja
víð "fullkomna og fasta venju", nefnilega, að ef ein gin Unnur venja
fyrri gæti nppgötvazt, þ;í skyldi hin gilda. Mer þótti líki hinn
heiðraði (ramsiigumaður dæma hart varaatkvæði hins heíðraða þíng-
manns fr;í Strandasýslu, og vlrtíst mer það þó undarlegt, þar e() það
er í þeim sama anda og hinn h.ittvírt! (ramsögumaður sjálfur tal-
aN II þíngínu f hitt eð fyrra, þegar rætt var um tíundina til prest-
anna eptir nýja [arðamatlnu, og það er auðséð, ab varaatkvæðið er
á sömu rökum byggt; mig furðar því ri, að hinn h.ittvlrtl (ramsiigu-
maður, skuli vilja fella þetta fóstur, sem hann er svo mikið víðrlð-
inn; eg fyrir mitt leyti álít ekki órett, að bjarga því, ef lllenn ann-
ars "ilja fleiri vera með því. Eg ætla að gefa atkvæði mitt með
tölul. 1., 3. og 5.; því allt fer þetta a~ nokkru leyti í sömu stefnu,
og er mun betra, en uppdsnínga nefndarinnar; því í tölul. 3. og 5.
má þó mlða víð émunatíðarvenju, eða þ.i, eins og í 5. tölul. er til
tekið, þar sem miðað er ,'io venju þ.í, sem ekki verður rakin að
upptökum sínum.

Framsiigumaður: Þa~ var mikill skaði, að nefndin ekki gat
orðíð aðnjétandí hins heíðraða þíngmanns aðstoðar, því eg er viss
um, al) mrilið hefði þ6 komizt í annað og betra horf, en nú finnur
hann ekkert ákve~i~ ne nógu skýrt tekið fram hjá nefndinni; hon-
um þykir ekki heldur ömunatíðarvenja nægilega tryggjandi, enda þ6
allir viðurkennt, al) hún ráM eins og lög í öðru eins efni og þetta er.
Venjan kemur nefnilega einkum íram í sveitarlegum og opinberum
málefnum, og þannig hefir venjan, það, sem er orðlð "Skik og Bruq",
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mikla þýOíngu, þegar spursm.il er um tekjur embættismanna, t. a.

lll. prestanna.
Hinn heihaM þíngma'bur hélt, a'b þíngrnaður Strandasýslu hefði

tekið breytíngaratkvæðt sitt undir 2. tölulið eptir mer, af því eg í
jarðamatsm.ílinu mælti fram með tíund til prestanna, eins og eg þar
gjörM; en þíngma'bur Strandasýslu er vissulega svo vel viti borinn,
a'b hann þarf ekki a'b fara í smiðju til mín með ekki margbrotnara
breytfngaratkvæði, en þa'b er, sem hann hefir borið npp; þetta er
því að gjöra ser leik Hf a'b smia út úr.

Stefán Jónsson: Eins og þíngmenn vita, á eg her þátt í 1.
breytíngaratkvæblnu á atkvæðaskrannt. IIinn hattvirti framsögumað-
ur sagði, að því hefð! verið Iarlð fram seinast, þegar málið var rætt,
;lb eptir Jónsbók mætti líka leggja saman Iastelgn og lausafé; en eg
get þó ekki sk ili '0, að 8\'0 se; enda er au'btie'b, að stjórnin ekki skilur
þab SYO, því annars mundi hún ekki hafa teklb svoleíbís til orða í
frumvarpinu til [arðamatsins, því það þarf ekki a'b kalla það venju,
sem eru lög; en mer er líti'b um það gefið, a'b venja geti orðið a'b
lögum; því þa'b getur verið svo mörg venjan, sem illa ætti vlð. Hinn
háttvirti framsögumaður sagði, a'b það væri íejarvert, að gánga nærri
gjaldþegnunum og sýslnmönnunum, með því a'b raska tekjum sýslu-
mannanna, og menn ætti að reyna, að fara bil beggja, og neita eg
því eingan veginn; en þetta er bæði óvíða, og ekki nema hjá ein-
stöku mönnum, svo hallinn yrði ekki mikill og ekki almennur; enda
se eg ekki betur, en að stjórnin mundi bæta sýslumönnunum það
upp, sem þeir misstu í, ekki síður í þessu tilfelli, en í jarbamats-

málinu, sem tiá h.ittvlrtl lWnlll1gsfulltrúi benti mönnum ft undir um-
ræðu þess máls. Eg vona því, að breytfngaratkvæbi mitt verði ekki
fellt af þeim rístæðurn, sem enn þ:i hafa komið fram.

Ásgeir Einarsson: Mer þótti hinn háttvirti framsögumaður
fara nærri því betur með mig og breytínguratkvæðl mitt, en eg átti
skili '0, og vll eg leyfa mer að skýra honum frá, í hvaða tilgángi eg
bar þetta breytíngarntkvæbl upp; eg vil, og hefi einlægt viljað, miðla
m.ilum í þessu mali, svo sem unnt er. Mer sýníst það vera ísjár-
vert, a~ kippa svona tekjum af sýslumönnunnm, og það einkum eins og
nú ;1 stendur; þess vegna vildi eg heldur, að það ekki yrðí fyr, en þeir
fara frá embættinu; eg veit líka til, að það er almenn og megn 0<1-

nægja yfir skattaldgum þeim, sem nú eru, og er ei útséð um, hvað
af því kann að fljóta. Hvað venjunnl v íðvíkur, þá er það mjog
égeðfellt í augum þjóðarinnar, að lúka skatta eptir henni; því,
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þa~ hefir líka verið mælt, að menn mætti ekki l.íta venjnna draga
skynsemina ii eyrunum, og getur verið, að hrin haldi, að hi~ sama
se að varast við þessa venju. Hinn h.íttvirt! framsögumaður hefir
enn þ,í ekki skýrt frá, hve nær manntalsbækur sýslumannanna hafa
verlð löggiltar; en ef það skyldi mí ekki vera mjög I,íngt síðan, þá
kynni það að vera ísjárvert, a~ miða venjuna við það ; ef það er ekki
ömunavenja, þá er hætt Ym, að það gæti orbið að þrætuefni milli
manna; eg hygg því, að betra væri, ef farið er eptir því, sem er í
uppastringu nefndarinnar, a~ miða það "ib fullkomna og fasta venju
eptir þeirri merkíng, sem hinn háttvirti þingmaður Ítifir~,íng;l lagði í
þau orð, nefnilega, ef eingin eldri venja findist, og mætti þá má
ske bæta við varatkvæði mitt, ef menn samþykkja þab, orðunum :
"nema því að eins, a~ fyrir því se fullkomin og fiist venja", og held
eg, ab með því gæti menn mikið IiN,ab til, og vildi eg stínga upp lÍ

þVÍ, ab hinn hattvlrt! forseti vildi haga eptir þessu atkva-ðagrelðsl-
unni, ef framsögumaður ekki hefir á móti því; sömuletbís vildi eg
leyfa mer að skora á hinn hæstvirta konúngs(ulltrúa, að hann vilji
sýna mönnum fram :í, hvernig liðlegust og affarabezt mundi Hra,
ab rá~a IÍr þessu máli.

Framsiiqumaöur : Eg skal fúslega j líta, a'ð hinum heiðraða
þíngmanni Strandasýslu hefir geingið gott til með breytrngarntkvæðl
sínu, og þess var líka von af honum; en eg verð þó a~ segja hon-
um það, að hann fer bæði of langt og líka of stutt, því hann vill ekki
láta neina venju komast a~ eða gilda, og í annan stað vill hann halda
venju, sem hvorki er orðin föst ne fullkomin, meðan ekki verða
sýslumannasklptí, og þetta er meira, en nefndin ætlast til; þvf hún
vill því a'ð eins láta venjuna gilda, að htin se orðin stöðug eða
föst; eg skal játa, að breytíngaratkvæðlð vill þræða meðalveg, ag
halda á þ/l einu hlið uppi rétti sýslumannanna, en á hina gjaldþegn-
anna, en eg get þó ekkí fellt mig við breytíngaratkvæðið, eins og
það liggur fyrir.

Jón Petursson: Mer tókst svo eptir, þegar hinn hefðraði þíng-
maður EyfirMnga bar upp breytfngaratkvæði sitt við undirbúníngs-
umræðuna, að bann orðaðí það nokkuð öbruvfsi, en þa'ð er her nú
lÍ atkvæðaskrannl, og þess vegna kvaðst eg mundu vera með því, er
þínglð á annað borð vildi halda þessu máli leingra. Eg skildi hann
þá svo, að bann vildi setja eptir orðið "skattur{{ í nefndar.ílltínu: "nema
eptir Jénsbékarlögum", svo þegar það er eins orðað, og það er ber
á atkræðaskránnl, get eg ekki verið með því, og um þetta gat eg
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"i~ forseta, þegar eg sá uppkastið hjá honum til atkvæðaskrdartnnar
í málinu.

Forseti: Eg skal játa, að hinn háttvirti 5. konúngkjiirni þíng-
maður gat þessa víð mig, en það hefir í ógáti verið prentað nafn
hans við breytíngaratkvæðíð.

Jón Prtursson: Eg verð yfir höfuð að tala að vera mótfallinn
uppásttíngu nefndarinnar, bæði hvað formið og efnið snertir. Hvað
forminu viðvíkur, þ.i er það mjög óvenjulegt í Danmörku, a~ biðja
konrlngínn um, a~ skýra hinn gildandi reU, og þess sýnist heldur
ekki þörf her, þegar bráðum er von á nýjum skattalögum. Hvað
efnio snertir, þá vil eg geta þess, að eg hefi aldrei l.ítíð í ljósi, ao
það væri mín meiníng, ab bændaskatt eigi að taka af samanlögðu
lausafð og fasteign, og eg fyrir mitt leyti held, að það verði ekki
gjört, sízt undir öllum kríngumstæðum ; en þuð er mín meiníng, ao
af brilausum megi taka skatt af fasteigninni, ef þeir eiga nóg til
þess. þar sem löggjafinn í Jónsbóldnni talar um bændaskatt. þá
fer hann öldiingls eptir hinum eldri lögum. eður Gdg,ísinni um þíng-
fararkaupið, sem elmingls miðabi þetta gjald ,i~ blí bóndans, einkum
kvikfénað hans; þar á móti er það ný ,ihörolln í Jónsbókinni, að
brilausir lllenn skuli borga skatt; þeir líttu eigi eptir hinulll eldri
lögum ao hika þíngfurnrkaupl ; enda leggur Jónsbékín eigi það gjald
heldur á þ.í ; hún gat því vel byggt skattgjald þeirra lÍ öbmm grund-
"elli; en þetta er samt einúngls mín meiníng, og yfir höfuð hlýt-
ur þetta ætíð ao vera vafasamt spursrnál, og það heyrir beinlínis
undir drimstdluna, að skera úr þessu. En hitt el' víst öldúngls nýtt,
að biðja korninginn UlU, að ritskýra nokkurt lagaboð svo, ab það eigi
megi skiljast eptir orðanna hljöðun, ,ín þess þó að færa nokkur rök
fyrir því, að Sll skilníngur se rðttur, og það hlyti ætíð lfka að verða
vafasamt, hvort þessi konúnglega skýríng yrN samkvæm lögum. A'b
það se orðin fullkomin og föst venja, að taka bændaskatt af föstu og
lausu, á ser víst helzt stað her í Gullbrfngusýslu; en nú eru þó færð
álitleg rök til, ao blín muni her ekki vera S\'O gömul, að ekki megi
rekja fyrir upptök hennar, og ef hrin nú á ser hvergi stað, þá yrði
~ú þar ab lútandi takmörkun í konringsrirskurðinum öl<híngis þýð-
íngarlaus. Vio undírbriníngsumræbuna let hinn h.íttvirtí þíngrnaður
Ísfirbínga þá meiníngu sína í ljósi, að dómstélarnlr yrði ekki bundn-
ir vlð þessa konúnglegu útskýrfngu, heldur ætti einúngis ao taka
tillit til hins gildandi rðttar ; en það held eg ekki se rétt, þ"í ef
þessi útskýríng værl til, þá hlyti dómstólarnir ao hafa tillit til henn-
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ar eins og lagaboðs. Eg álít því réttast, a'6 hlutaðelgendur bi~ji

stjórnina um gefins málsfærslu, og láti SYO máli'6 gánga til hæsta-
rðttar, og þá væri bezt, að Gullbríngusýsla byrjaðl á Því, þar eð
þar er þetta helzt orðið að venju ; ef þeir þá töpuðu víð hæstarett
vegna venjunnar, þá gæti verið ástæða fyrir fleiri, að fá gefins máls-
sókn annarstaðar. Eg álít því rðttast fyrir þíngtð, að fella þetta
mál, og það þvi heldur, sem, ef það ekki gjörði það, kæmist þllb í
métsögn við aðgjörðir sínar Í jarðamatsmulinn.

Stefán Eiríksson: Mer varð mí sama og hinum hríttvírta fram-
sögumanni, að eg furðaði mig á, þegar eg sá ernbættlsbréður hans
undir breytíngaratkvæblnu tölul. 1., enda hefi eg mí heyrt, að nafn

hans hafi slæðzt þar inn af handahófi, og því ætla eg mí ekki að
tala meira Ilm það. Hann gat þess við undlrbriníngsumræðu þessa
máls út af því, sem eg sagði þ.í, að hann þekktl ekki þri vínnumenn,
sem ætti 10 kýr; en er hann þá ekki svo kunnngnr tíundarlðguin
vorum, tilskipun 17. jtÍIí 1782, að hann viti, hvaða peníngur eptir
henni er talinn til tíundar, og að hvert hundrað eptir löggjöfinni er
sama sem kýr eða kriglldí í Jónsbók? Af þessu getnr hann mí seð,
ab það er ekki ómögulegt fyrir vlnnufélk, að eiga 10 hundruð í
lausafé, því það þarf ekki nema Iítilfjörlegan arf til þessa. Við und-
írbúníngsumræbu nuíls þessa var hann á því, að slelngja mætti sam-

all fasteign og lausaté lí briendum og bulausum, til a~ byggja á skatt-
inn, en mí álítur hann, að skattheimta svona Wguð eigi elmingls að
takast af einhleypum mönnum eptir Jónsb6k; þetta vona eg, að se
nú nóg til þess að sýna, að hinn háttvirti þfngmaður se nokkuð
reikull í skoðun sinni um skattatökuna, og eg verð líka að vera lÍ

því, sem hinir beztn lögfræMngar her, er talað hafa í þessu máli,
hafa sagt, að skatturinn geti ekki heimtazt nema af lausafé, og eg
vll yfir láta það h verjum þíngmannl, hvort hið síðara atriði Í 1.
kapítula Jónsbókar þegnekyldub.tlkl hljóti ekki að byggjast á því,
sem að framan er sagt í sama kapítula, og undir eins og hinn hátt-
virti 5. komíngkjörni þíngmabur getur sýnt mer Í þegnskyldub.ílkl, að
þar se með einu orðl minnzt á fasteign, þá skal eg sannfærast, en
fyrri ekki. Eg ætla mí ekki að tala margt um atkvæði þau, er
standa á atkvæðaskranní, þVÍ mín sannfæríng er, að bezt se að halda
ser við nefndaralítið, og fyrir því gef eg athæði mitt; svo ætti þfng-
ib, ab minni skoðun, ab gefa atkvæði fyrir víðauka hins háttvirta
þingmanns úr Norður-Mtllasýslu, því með því fást víst takmörk um
venjuna.
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Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: þa~ er víst hreinn misskiln-
ingur hjá þeim mönnum, sem ekki geta, fellt sig vi~ tölnl. 1.; en

það, a~ breytíngaratkvæðlð er orðað svona, kom af því, að við uppá-
stúngumennirnir vildum ekki breyta allri greininni; þá hefðl hún þó
má ske verið ljósar orðuð, og þá hcfðl kann ske þessi rnisskilníng-

ur orðið fyrirbygg'ður. Mciníngin er, eins og allir geta skilið, sú, að
fyrirbyggja, a'ð skattur verði tekinn her ;i landi eptir öoru en J6ns-
bökarlögum, meðan hún er í gildi. Eg vil leyfa mer ao benda hin-
um h.ittvirta 1. konúngkjöma þíngmanni á, hvort ekki muni mí vera

talsverð rettaróvissa í þessari venju, sem hann er að hæla, og telur
svo sanngjarna og rettlátb. Þegar a~ er gætt, þá ætla eg hún se
mjög óviss, og eg veit til þess, ao það kemur má ske ekki nema
einu sinni fyrir suma á æfi þeirra, að greiða skattinn eptir lausafé
og fasteign samanlagðrl, fyrir suma má ske tvisvar, þrisvar, eptir
kríngumstæðunum í hvert skipti; stundum fellur lfka úr IÍr og ár,
a'l> sýslumenn f,i eingan skatt á þenna h.itt, allt eptir krfngum-
stæðum manna í hvert skipti. Sýslumaourinn grípur líka má ske
til þessa, ef hann veit, að það er efnamaður að öðru leyti, sem í hlut
á, en er þó ekki í skatti eptir Iausafjrirtíundlnnl. Hinn háttvirti
framsögumaður hrelf'öl því, all það mundi vel til fallið, ao binda
venjuna via aldur manntalsbóknnna ; en ef menn ætluðu ao fara ept-
ir rnanntalsbékunum, þ,i held eg það gæti valdið nýrri óvissu, því
þær kunna má ske all vera sumstabar ekki sem rireiðanlegastar, þeg-
ar upp eptir dregur, og það gæti líka verið, n'b þar fyndist eyða inn-
an um þær, svo menn gæti ,ítt örðugt með, all komast að upptök nm
venju þessarar með því móti. Viðvfkjandí hefðinni, sem mer skild-

ist að hinn hnttvirt! framsögumaður áliti að gæti rðttlætt venju
þessa, þá skilst mer hún geti þannig að eins hart nokkra þýðingu,
að hefðandi viti ekki annað, en hann brúki sína eign; en það er ekki
þeim svörum a'b gegna, a'll sýslumennlrnlr viti ekki vel af því, að þeir
eiga ekki neina lagaheimtíng á þessum skatti, því maður getur ekki
gjört ráo fyrir neinum sýslumanni svo frivísum, a'l> hann ekki vitl,
að eingin önnur skat.taliig gilda her á landi en Jrinsbökarlög. Ao
venjan geti helgazt af hefðinni, er því Ir.íleitara, sem þa'b er einginn
sá, sem brúkar annars manns eign af því, að aðrir hafa gert þa~ á
undan honum, heldur af því hann veit ekki betur, en hann eigi það,
sem hann bnikar. Þegar þetta er nú skilið ,·i~ hefð eptir Jónsbók,
þá getur það aldrei orðið, að þessi venja í skattatökunnl, hvað full-
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komin og föst sem hún er, geti orM~ að hefð, eins og hinn háttvirti
(ramsögumaður sagðl,

Framsögumaður : þab var mer nokkuð óljóst, sem þíngmaður
Suður-Þmgeyjarsýslu sagbí, og að vísu þótti mer skilníngur hans á
hefðinni og venjuuni nokkuð óljós; hann "ar að tala um, að hefð
reði ekkl nema í þeim tilfellum, sem hlutabelgandi ekki vissi betur,
en hann ætti það, sem hann brrikaðí, en sýslumaðurinn, sem tæki
skatt af lausafé og fasteign samanlagðri, víssl eða yrðí að vita, a~
hann gjiirði níngt.; eu þetta ætla eg ránga skoðun. Sý~lulllaðurinn,
sem sér af manntalsbókunum, a('; skatturinn hefir verið tekinn svona
á undan honnm, hefir ástæðu til að halda, a~ það se orðið að venju,
og hann breytir þVÍ ekki á móti betri vitund, þó hann fylgi þVÍ, sem
hann finnur fyrir ser.

Hinn heíðraðl 5. komíngkjörui fulltníl var enn þá að halda Því
fram, að það ætti betur við, að láta dómstólana miðla her málum;
þessu er áður svarað, og að öðru leyti er það Ii þíngsins valdi, hverja
aðferðina það aðhyllist. Hinn sami heíbraðí fulltrúi var líka að tala

um það, að her væri verið að biðja korning um, að útskýra hinn gild-
andi rett ; þetta er ekki SYO, heldur er verið að biðja um, að vernda
hinn gildandi reU, og það er allt annað mál, og þessu heldur nefnd-
in geti orNð framkvæmt með þeirri meðferð málsins, sem hún mælir
fram með,

H. Kr. Friðriksson: Eg er yfir höfuð ab tala öldúngis ,í sömu
skoðun, og hinn hatrvlrti 5. komíngkjörni þíngmaður; því mer sýnist
þa~ ekki vera rett að forminu til, að biðja konúnginn um, að skýra
lögin; eg hygg það verði öldúngis árángurslaust, og stjórnin hættir
ser "íst ekki út í það, þar eð þetta mál er beinlínis dómsmál, og
stj6rnin gefur ekki þess konar úrskurði, sem her er beðið um. Hinn
hattvírtí (ramsögumaður hældi breytíngaratkvæðí hins heíðraba þíng-

manns frá Strandasýslu, en mer finnst það ekki svo mikið sem geta
komið til atkvæða. þegar beðið er II III , að konúngur setji lög, þá er
það nokkuð skrítið, að biðja komíng um, að skipa lög her á landi,
án þess að leggja þau fyrir þingið áður; það er vfst betra að bíðja
hann um, _að leggja frumvarp til laganna fyrir þfngíb, til þess a~
slík liig verði sett, því að hitt læri beinlínis til þess, ab svipta al-
þíngi rðttl sínum.

Gísli Brynjúl(sson: "Credo ego eos, judices, mim1'i",o.s. frv.
þab er a~ skilja, eg held, að hina báthirtu þfngmenn megi furta
á því, ab eg, sem þó er minnstur postulanna her í lögum, skuli nú
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eitmig fara að tala um þetta mál. En það kann þó a'b vera, að eg
geti kastað þeirri hnútu her inn á þínglð, sem lllenn hvorki munu
verða búnir með á þessu þingi, ne heldur á hinu næsta, eða má ske
þó leingur se, ef menn á annnð borð fara a'b gefa henni nokkurn
gaum. Menn vilja biðja um, að skattur verði framvegis að eins tek-
inn eptir Jónsbók, og gjöra það Í þeim tllgangl, að hindra framveg-
Is samlagningu tíundarinnar af fasteign og lausafé, til a'b taka skatt
eptir; en eg "ii þó biðja menn að athuga vel, hvort þeir blðja ei,
ef til vill, beinlínis á móti sjálfum ser, er þeir blðja um, a'b fara
,10 eins eptir Jónsbók; þvf eg efast ei um, a'b hana má allt eins
skilja svo, sem hún einmitt heimili samlagntnguna. Jónsbók segir,
ab maður skuli eiga "kúgildi" fram yfir það, sem til bús hans þarín-
ist, til þess a~ vera í skatti, eða gjalda þingfararkaup; en "kúgiIdi«
merkir nú að eins "kýner'ð", og er hið sama sem "hundra~«, og
má því auðsj.íanloga í sjulfu ser standa á sama, hvort maðurlnn á
það í lausum aurum eða fasteign, a'b eins ef hann á svo mikið
frum yfir, sem btíi~ þarfnast. Og þó eg nú se fús á a'b viðurkenna,
aa meiningin kunni að vern nokkuð óljós, eins og greinin er orðuð
í Jónsb6k, 5,'0 a'b bæbl megi færa ástæður með og mót,ef menn a~
eins halda Ser til orðanna, þá held eg þ6, að einföld skynsemi sýni,
að meiningin geti þó ei verlb önnur, en eg hefi sagt; því hitt leiddi
beinlínis til þess, a~ ríkustu menn á landi þyrfti aldrei a'b komast í
skatt, þar sem þeir, hversu margar jarðir sem þeir svo annars ætti,
þyrfti þó aldrei annað, en vera búlausir tðmthúsmenn, eða búa á
svo litlu koti, eins og sagt hefir verið um Jón heitinn í Möhúsum,
a~ það, sem þeir tíunduðu af búi sínu, nægðí ei til a'b koma þeim í
skatt. En þab ser hver, a'b slík lög væri með öllu öskynsamleg frá
upphafi, og það viljum ver ei ætla um Jónsbók; 5,'0 aö ef her er
nokkuð efasamt í henni, þá finnst llIer nú miklu fremur ástæ~a til,
að biðja konúng vorn um ný lög, er greinilega ákveðl það, sem auð-
sjáanlega hefir veríb tilgángur hennar, a'b lausaíjdr- og fasteignartí-
und skuli framvegis leggja saman, til að taka skatt eptir um allt land.
þa'b fer þvi mjög fjarri, a~ eg geti fallizt á nokkuð á atkvæðaskránní,
þar sem eg vildi helzt beinlínis biðja um híb gagnstæða ; þVÍ þó her
segi einnig, a'b menn skuli bíðja um, aa fara framvegis eptir Jóns-
bók, og eg mí skilji hana á minn hátt, þá get eg þó ei heldur
fallizt á þá uppástúngu her, sökum þess híns gagnstæða skilnings,
sem eg veit aa þínglð nú leggur í hana. Eg vil miklu heldur sty'bja
a~ þVÍ, ab bæðl fasteignar- og lausafjártíund ,'erN Iramvegís lög~
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saman um allt land, til þess ab taka skatt eptir, heldur en hinu,
ab þessi hin rðtta og löglega venja verði nú einnig af tekin í þeim
fáu sýslum, sem htin híngað til hefir tí~kazt í; og er eg þvf fúsari
til þessa, sem eg hefi ástæ~ur til ab halda, a~ allar tilraunir til ab
afmá nú samlagníngarskattinn með öllu, se einkum sprot.tnar af þeim
anda, sem mer ÞYí mlðnr finnst vera of almennur her í landi, ab
menn "ilja helzt sem mest komast undan (illum gjöldum til allsherj-
ar-þarfa. En þeim anda ætla eg mer æfinlega ab vera á móti, og
segi eg það mí með tilliti til þess, sem varaþfngrnaður Dalasýslu
sagbl seinast mn breytíngaratkvæðí mitt í [arðamatsmalínu, þó hann
nú reyndar misskildi það, að alla þá króa, sem fara í þá stefnu, ab
menn eigi fúslega a~ gjalda allt það, sem nauðsynlegt er til al-
menníngsþarfa, skal eg æfinlega vera fús á a~ g;ingast undir, með
ÞYí eg efast ei um, al> nógir muni samt verða til að senda lit ein-
hverja króa í hina stefnuna. Og þó menn mí kunni ab segja, ab
forfeður vorir hafi ei heldur í fornöld goldlð SYO mikið til allsherj-
arþarfa, þá verð eg ab minna menn tí, að það kom þá einkum af
því, að oss þá ab mestu leyti vantaði almenna landstjórn, en menu
drógu þá og þeim mnn meira til héraðanna, og þar skorubust bænd-
ur sannarlega ei undan, ab gjalda það höf'bíngum sínum, sem nauð-
syn þótti til a~ stjórna héraðinu sem bezt; en nú er eg hræddur
um, að menn bæbí vlljl komast sem mest undan öllum almennum
landsgjöldum, og þá líka einnig borga sem minnst í sveitum og
~ýslum, og þeim anda ætla eg mer æflnlega a~ vera á móti. Eg
get því með eingu móti verið á því, ab biðja um, ab samlagníng-
arskatturlnn verði mí af tekinn í nokkurri sýslu, og eg álít þa~ miklu
fremur skyldu hins hæstvlrta konúngsfulltTÚa að benda stjórninni á,
a~ lögin se rettast skilin, ef hann verbí tekinn á þann hátt í öllum
sýslum; en að öðru leyti held eg helzt, að máli~ se dómsmál.

Halld6r Jónsson: Af því margrætt varð um, hvaða þ~íng
ætti a~ liggja í orðunum »fullkomin og fdst venja", áskildi eg mer
vlðaukaatkvæðlvíð enda niðurlagsins, en uni því vel, þó hvorttveggja
falli; því meiningin í hvorutveggju er þó sri, ab koma í veg fyrir
mlsbnikun venjunnnar, en gefa henni það gildi, sem hún gæti haft,
'e~i1.að aðgreina heimildarlausa 'venju frá þeirri, er nokkurn rett
mætti á byggja, og finnst mer, að umræðurnar, sem um þetta hafa
orðið, og lesnar verba í tíðíndunum, muni nægilega benda sýslu-
mönnum til varkárni f því, a() heimta skatt af lausafé og fasteign
saínanlög~u.
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Benedikt Þórðarson: Eg stend nú upp eimingis til a~ lýsa því
yfir, að þar sem ályktarumræður þíngmanna í öðrum málum her í
salnum hafa híngað til sannfært mig um það, hverju eg ætti a~ gefa
atkvæði mitt, þá er her nú :í annann veg í þessa máli, og þvert Ii
móti því mí hafa ræðurnar villt mig svo, að eg er eptir en aður í
meiri vafa um, hverju eg eigi ao fylgja, og fyrir hverju greiða atkvæði;
eg veit ekki nema réttast væri, ao fella mál þetta ao öllu, og það
er þó ekki annmarkalaust að gjöra það. Skattgjaldslög vor eru

nú að "{su í Jónsbóldnni, en þau eru, ef til "iII, ab nokkru leyti
farin að gleymast, og eg veit ekki, hvort skattheimta eptir þeim yrðl
ml lÍ dögum vinsælll, en þessi samlagníngarskattur er orðinn ; menn
vita af tíundarreglugjörðinni frá 1782, og eru orðntr því vanir, að
fe þeirra se virt til tíundar eptir henni; menn mundi því una
mjög iIIa víð það, a'b önnur vírbing á því væri víð höfð, til þess a'b

krefja skattsins; þessu til sönnunar get eg til greint f:hra ára dæmi;
þa'b var fyrir rúmum 10 árum, að sýslumaður Brynjólfur sál. Sveinsson
korn í Barbastrandarsýslu og héf þar skattheimtuna beinlínis eptir

.JÓnshÓkinni, því sú eina skattheimta þótti honum, eins og líka er, hin
löggtldasta; en hvernig fór? Skattheimta þessi varð mjög óvinsæl,
og menn kölluðu skattinn meraskatt ; sýslumaðurlnn var of vitur mao-

ur og gó'ðgjarn til þess, ab halda málinu til kapps víð bændur, og
let hann brátt sitt minna; eg segi ekki sögu þessa bændum til :í-
mælís ; allir sj;í, að þeim var hin mesta verkun, þar sem þeir síðan
:íminnzt tfundarreglugjörð fd 1782 kom út, ekki höfðu vanizt því,
að svo væri skattur af þeim tekinn. þeir vildu hafa vanann, nefndin
vill líka hara her vanann ; en það er verst við vana hennar, að hann
er of tÍngur, til þess að helríð geti fullkomin og föst venja ; það
sest heldur ekki, að nefndin hafi veitt venju sinni æsku- ne ellileyfi,
því hún er her ekki miðuð-við neinn tíma; um hana má segja,a'b
hún renni her upp til moldar, þ~í eg ætla hana hvergi á landinu svo
gamla,. a~ hún hafi helgað ser rett sem fullkomin og f1lst; hún er
alls ónýt, og ekki verður henni vlð bj argað með ömunatfbar - nafn-
inu, Þvi hún hlýtur ao kafna nndir því.

Am7jótur Ólafsson: Mig furðar ekki á því, þó hinn helðraðí
þfngrnaður frá Barðastrandarsýslu vilji nú helzt hætta víð malið að '

svo búnu, þvt mer þykir nú ætla a'b fara ao "andast mallð, þegar
menn ei að eins greinir á um venju, heldur og um rettal'gildl venj-
unnar og um þýMngll Jönsbókarlaga, Svo að nú er þar a~ komið,
að menn vefeingja ön lög fyrir skattinum. Hinn háttvirti þlngmað-
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IIr Skngflrðfnga rakti þa~ mí l:íngleingst, eins og hann er vanur, a~
rekja alla hluti a~ upptökum sínum, og það furðar mig, að hann,
jafnmikill fornfræðíngur, ekki skyldi fara þó enn leingra, því þá
hefði hann betur skíllð, hvernig taka á skattinn. Eg vil a~ eins
leyfa mer a~ benda mönnum á, hvað skilst vi~ skattinn. Jón~bók
segir, að hálfur skattur komi fyrir þíngfararkaup, en þingfararkaup-
i~ er til teklð í Grág;ís; þar segir, í þeirri sein prentuð er eptir
skinn bókinni í bókasafni konúngs, og sem er líkari tíundarstatútu
Gissurar biskups: "þeir eigu at gjalda þingfararkaup, er skulda-
hjóna hvert hefir höfutkú skuldalausa, eða kúglldi, eða net, eða skip,
og búsbúhlutl alla, þá er þat bú má eigi þermlaz". Eptir þessu
er hver sá skyldur a~ gjalda þingfararkaup, sem á letigildi fyrir
hvert skuldahjri. En Staðarholtsbékin segir svo: "þeir eigu at
gjalda þingfararkaup, ok eru þess skyldir, er skuldahjón hans :i
hvert kú eðr kriglldl, skip eðr net, ok skal hann eiga um fram
eyk, uxa eða ross, ok alla brisbúhlurl, þá er þat bú má eigi
þarnask"; og er þessi grein alveg eini} og í Jónsbókinni, því í
Staðarholtsbókinni er sleppt rir orðinu skuldalaust, en bætt inn í
"uxa eðr eyk e~r ross", sem eigi er í kóngsbóldnni. Her er þ.i
nákvæmlega til tekið, hvað SlÍ á að eiga í l~usafe, sem skattskyldur
se, og af þVÍ er ljdst, a~ lausafeð eitt er skattstofninn. Með þessu
vona eg, a~ eg hafi svarað hinum háttvirta þíngmannl SkagfirMnga.
En þegar til atkvæðaskrarínnar kemur, fer að þýngJa fyrir fæti, þar
eð menn vilja leggja venjuna ;í vog. Þa~ er þá fyrst a~ athuga það,
sem hinn háttvirti þingmaður frá Reykjavík s.agN, nl. að venja væri
híð sama sem lög, og gat hann þess, að tölul. 2. gæti ekki korníð
til atkvæðagreiðslu, því þar væri beðlð um a~ breyta lögum, eður
beðið um lög. Eptir því kallar hann það lög, að taka af venju við
sýslumannaskipti. En eg er á sömu meiníngu og aður, að eg held,
a~ i raun réttr! se hver sá réttur til elgnarfangs, sem vinnst í tíma,
sama sem hefð, þvl eg þekkl ei annan tlleinkunarhdtt I tíma, en
hefð, ef um hlutareign er a~ ræða, Eg er samt ekki á móti því,
sem Iögrró~ir menn hafa sagt her, að menn með venjunnf gæti unn-
ib ser rett til gjalda og tekja, en þá vil cg halla mðr að tölul. 3.
um ,,6munatíðarvenju", sem líklega er 100 IÍra tími; þVÍ það er þá
samkvæmt því, sem gildir um kirkjueignir. Ef þínglð mí sendir um
þetta bænarskrá til konrings, þá vil eg, a~ í henni se bent á, hvað
menn skilja vi~ "ómunatí~arYenju" her á landi. Eg get ekki fall-
izt :1 tölulið 2., þVÍ mer þykir það undir kasti, hve leingi það kann
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að vara í þeirri og þeirri sýslunni, eptir því, hvort ~ýsluma~urinn er
ringur eða gamall, og því verða menn al'l eiga svo mikið undir kasti;
en hins vegar jlíta eg, að breytíngaratkvæðí þetta er hio sanngjarn-
asta fyrir sýslumennina.

Páll Sigurðsson: Eg ætlabl ekki ao taka til máls í þetta skipti,
því a~ hinn háttvírti fram5ögumaður varði npp.ísníngu nefndarinnar
svo vel, að eg hefi eingu þar vlð ao bæta. En mer þótti svo merki-
leg ræða hins luíttvírta þingmunns Skagfírðínga, ao eg gat ekki bund-
izt orða. Eg hefi aldrei heyrt Jónsbók fyr eins út lagða og hann
gjörði, og það ekki af hinum beztu lagamönnum, og fram ao sío-
ustu aldamótum hefir þao verið af öllum skoðað sem skattur skuli
a'ð eins takast af lausafé, og álít eg hann ekki jafnmerkan lögfræð-
ing, sem ýmsa þá embættismenn, er her um hafa ritað. þao er líka
merkilegt, að láta her í ljósi þl\ skoðun, að Íslendingar vilji svíkjast
undan öllum álögum; en eg sð, ao hann hefir verið helzt til of leingi
í Kaupmannahöfn, ef hann 'Veit ekki, ao Íslendíngur eru manna fús-
ástir á, ao gjalda rétta Higlega skatta, og eins ao leggja fram frí-
vlljug tillög, þegar þeir álíta þar til fulla nauðsyn, og er aðferð
Norblendíngn nú í fjárldáoamli1inu því til sönnunar; en ao láta kúga
af ser ólögleg gjöld, því vilja þeir verjast, og þa'ð er ætíö drengi-
legt, a~ bera hönd -fyrir höfuo ser móti lögleysn. Ef þessi setning
hans væri sönn, þá væri þao svartur blettur á Íslendingum, og þ,i
eins á kjésendum hans; en þar hún er ósönn, þá kasta þeir svert-
unni II sj/Hfan hann, og það fastlega. Til hvers væri líka að breyta
skattalögnnum, ef það væri rett, ao taka skatt af samanlagori fast-
eign og lausafð ? þao þyrfti þl\ ekki nýrra laga við, Ilvað at-
kvæðaskrana snertir, þá se eg, ao nefndin hefir ekki verið nógu fram-
sýn, þegar hún hnýtti venjuuni í taglíb á ser. Eg vil því stíugu
upp á, ao hafa greinina ekki leingri fyrst, en ao orðunum: "nema
því", og bera hana þá npp í tvennu lagi. Ef rmílið verður sent
konringínum, og hann ser ser ekki fært, ao gefa þ,i umheðnu útskýr-
ingu, þá sendir hann þao aptur, og segir það se dómsmál, og þá
geta menn sótt þao á opinberan kostnað, ef sýslumenn halda þvf
áfram, a~ heimta þannig vskuttínn. Eins og hinn háttvlrtl (ram-
sögumaður' hefir þegar sagt, þegar hann skýrN frá, hvað menn skilja
víð fulla og fasta venju, eins hygg eg liggi hin sama merking í ó-
munatíðarvenju ; en þessi venja álít eg ekki geti n:lO til skattheimt-
unnar í þessu efni. Stjórnin hefir líka í raðherrnbreflnu kallað þetta
venju, en ekki lög.

1222



Indriði Gíslason: Mer verður það nú cptast fyrir, all snú"

huga mínum til landsmanna minna, hversu snjallar ræður sem eg
heyri. Eg held það hefði margur gaman af, ab lesa tíNndin, ef
bændur skyldi fara all mæla fram með venjunnl i þessu máli. Eg
verð nú ab leyfa mer ab biðja hina Iögfröðu menn her á Þingi, ab
lofa okkur bændunum all sj,í lög fyrir því, hvað hefbartíminn cr
hingur í þessum skattkröfum, eða hvað mörg ár þurfi til þess, ab
taka hann r.ínglega, til þess heita megi, ab sýslumenn kreljí hann

ab rettum lögum.
þab hugsaði eg sízt, þegar eg las "Norbra((, og sá þar eptir

þvi, sem Norðri sagðl, ab fyrir áeggjan eða tilmæli tveggja höfðingja
SkagfirMnga mundi þetta verða þíngmaður þeirra; það datt mer þá
sízt í hug, all hann mundi bregða Íslendingum 11m gjaldtregðu, og
vanvirða þá fyrir það, ab þeir ekki vildi grelba það, sem ránglega
er af þeim krafið, Eg held her með, all eingin ætli all hafa það af
þeim, sem þeir eiga með rðttu. þab var skaði fyrir Skagfirbínga,
llb honum ekki hugsaðíst þetta mál fyr her lí þíngl, svo hann hefði
getað samill fyrir þlí bænarskra, sem afbeiddí verndandi JtJnsb6kar-
lög í skattamálum, en beibzt eptir nýjum landskáttl aptur, og S\'O

líka af lausafé og fasteign, o. s. frv.

Jlagnús Andrésson : þab fór ab fara um mig líban, þegar mer
heyrðíst þingmenn ætla all film all fella ITIlílib, eins og mer heyrðíst

hinum hattvirta 5. komÍngkjörna þfngmanni vera mjlig annt um; eg
velt nú ekkl, In' ort þab er ar Þ"í, ab hann vill f;í þnð undir dóm-
stólana, eðu það er í einhverjum öllrum tilgángi, ab hann lagN þab
rállib á, all Gullbrfngusýslnmenn rlðl á vaðið. En þar er þó þessi
venja orðin leingst, svo það er öll líkindi til, ab þeir töpuðu mál-

inn, ef nokkrir tapa því, og hann sagði, ab þó þeir töpuðu, þlí gæti
þó aðrir orbib til ab reyna það. Mer sýnbt nú, ab málinu muni
vera lokill með öllu, ef það fær ekki annan framg.íng, því bændur
hafa almennt ekki þann kjark í ser, 1lll þeir 'fari all höfða mál móti
sýslumönnum sínum; þeir hafa heldur ekki svo gÓllll talsmenn, og
þar all auk geta út ar þess konar risib margs konar . óþægilegheit
manna í milli. þab er ekki heldur beNb um í upp.istdngu nefnd-
arinnar, all komingurinn skýri lögin, heldur ab hann "sjlíi svo til, all
ekki verði teknir skattar nema eptir föstum lögum ((, og þvi álít eg
rett, ab fara því fram, en ef það fæst ekki, þá ab fara til dómstól-
anna. ED eg vil biðja hina heiðruðu þingmenn, þegar þeir gánga
til atkvæða í þessu máli, aðmuna eptir Því, all það ern bændurnir,
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sem eru aflaga bornir, og að þeir eru ekki færir um, a'ð fara annað
með kvartanir sínar, en til löggjaíans ; þeir hafa ekki þrek til að
láta málio gánga gegnum dómstólana.

J6n Sigurðsson frá Tandraseli : Eg er nú einn ;í þeirri mein-
íngu, sem hafa talað á þ,i lelð, að ekki muni verða aníngursmtkið
no skrifa stjórninni, eon senda henni bænarskrá viðvíkjandi skatt-
heimtunni hfl!' á landi, fyr en skattgjaldslögin verða algjörlega tekin
fyrir, þar það sannarlega er þó í áformi, það fyrsta því verður víð
komíb ; því er þa'ð líka, no eg hygg, ao varaatkvæðið undir tölulíð
2. verði ar.lngurslídð, eða eigi ekki sem bezt við ; því til að upp-
hefja venjuna víð sýslumannasklptl, þyrfti korningur að gjöra einslags
lagaiikvörðun, og með þessari bæn viðurkenndl þíngi'ð þessa venju
eins og vlðtekna, sem þó ekki er.

Hið 1. breytíngaratkvæðlð ,·irM.,tmer vera óþarft og marklaust;

því til þess að fií það, sem þar er um beoio,þarf ekkert annað, en
bera niðurlagsatriðl nefndarinnar upp til atkvæða í tvennu lagi, og

samþykkja fyrri kaflann að orðinu >Jfasteign", en fella síðari: >Jnema
þvíao eins", o. s. Irv.; og fiÍist þetta, verður skattur ekki tekinn
eptir öhu, en Jónsbók, þó ver biðjum ekki ; en vilji menn nú taka
venjuna til greina, og þó biðja um nokkuð, hygg eg að verði þa'ð
eina, ab hafa uppristringu nefndarinnar, en skjdta þar inn í til glöggy.
unar >Jómunatíðar", eða bæta "io atkvæðinu undir tölullð 5.

Komíngsfulltrúi: Af því skorað var á mig að taka til mals,
skal eg tala fáein orð, þó eg ætlaði mer ekki að gjöra það, og það
því fremur, sem mer ekki þykir líklegt, a'ð nokkuð nnnuð muni vinn-
ast "io umræðu þessa máls í þetta sinn, en það, að rnabur muni
fá fd stjórninni líkt svar og það, sem hún gaf í þessu máli 1855,
og til er vitnað í nefnduralltlnu, það nl., að amtmennirnir skuli sj,i
um, 1\0 snmanluguíngnrskatturinn verði ekki tekinn nema þar, sem það
lí'bur hafi verið venja. Af því nu nlðurlagsatrlðlð í nefndarálitinu
fer í sömu stefnu, sem níðherrnbrðflð af 1855, þ,i held eg það rðtt-
ast, ao þfnglð fallist á teo nlðurlagsatriðl, ef það annars "iII senda
bænarskr.í í þessu malefnl.

Eg skal' annars geta þess, að eg um þetta málefni hefi skrifað
stjórninni ítarlega meiníngu mína, og látið hana þannig í ljósi, að
eg áliti hinn samanlagða skatt grundaðan í elztu lögum landsins.
Eg skal nú í þetta sinn ekki fara ao ritlista fyrir þínginu þær rök-
semdir, er eg færði fyrir meiníngu minni, en einungis benda til þess,
no þar e'b eg víssí , a~ fleiri ágætir lögfræðíngar hel' í landi voru á
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gagnstæðri meiníngu, þli vona eg, a~ þíngi~ ekki ætli mer það, a~
eg mundi hafa lagt út í það, að láta mína meiníngu í ljésl víð stjórn-
ina, ef eg hefði ekki haft álitlegar röksemdir fyrir mínu mrill, En
níburlaglð hjli mer var þó það, að láta standa við venjuna í hverri
sýslu fyrir sig; því eg áleit það jafnvel ekki sæmandi, a~ banna sýslu-
mönnum a~ taka samanlagila skattinn, þar sem það hefði verið venja,
á meðan blín tekur þerina skatt sjálf í Gullbrfngusýslu.

Þa~ mundi bæta líti~ úr m.illnu, þó þfngíð vildi aðhyllast breyt-
íngaratkvæbíð nr. 1, sem vill \;íta taka skattinn eptir Jónsbókarlög-
um, því skatturinn er byggður á tíund, en þlÍ tíunduðu menn ei ein-
úngis lifandi gripi, og þá hluti, sem til eru teknir í reglug. 17. júlí
1782, heldur tíunduðu menn þá einnig lausafé, hvar af leiddi, a~
tíundin varð þá miklu hærri, og miklu fleiri urðu skattbændur. held-
ur en eptir þeim tíundarlögum og tínndarvenju, sem nú er fylgt.
þess má einnig geta, a~ reglug. frá 1782 var einúngis gefin fyrir
presta og kirkjur, og þar af leiddi, að margir sýslnmenn, fyrst eptir
það reglugjörðin kom lít, vildu leggja í tíund eptir Jónsbók, og þann-
ig álíta sig hafa reU til a~ taka skatt, ef gjaldþegninn átti t. a. m.
hest fram yfir þá hundrabatölu, er jafngilti f<ill{~fjölda hans. Eg skal
nú eigi orðlelng]a þetta fremur, en riÍ~a þinginu, að halla ser að
nefndaruppásttlugunnl, eins og hún er orðuð,

Petur Petursson: Eg get ekki neitað því, a~ þó eg feginn
víldl vera á máll nefndarinnar, þlí er hún svo myrk í máli sínu,
a~ eg get ekki skillð hana, en þao kemur líklega af skilnfngsleysí
mínu, svo eg tek ekki hart Ii því. Eg get ekki séð, hvað nefndin
meinar með orðunum "fullkomin og föst venja"; eg veit reyndar, að
föst venja er sú venja, sem hefir verlð brúkuð um margra ríra röð,
án þess finnur hafi komið á milli. Hinn háttvirti (ramsögumaður
sag'ði, a~ hin fullkomna og fasta venja míðist við löggildingu mann-
talsbókanna; en eg veit nú ekki betur, en að kominglegur úrskurður
nm það hafi fyrst komið eptir ,iri~ 1845, svo SIÍ fullkomna venja
væri þli ekki nema 13 ára venja, og eg er viss um, að menn geta
sannað, a~ önnur venja hafi veríð aður, og þá verður venja mann-
talsbókalöggildíngarinnar a~ eingu; þannig gæti þá sýslumennlmír
sannað þessa venju af manntalsbdkunum, en bændur aðra venju, sem
áður var vlð höfð, svo mer sýnist þessi orðatiltækt "fullkomin og föst
venja; verða mjög óviss hugmynd; má ske hinn háttvirti framsögu-
maður geti mí frætt mig betur. Eg get heldur ekki skílíð, hvað út
af þessum kominglega úrskurð! getur feingizt, nema sta~festíng af
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rentukammerbréflnu frá 1824; og mundi þií þessi úrskurður leiða
gott af ser fyrir sýslumennina ? Nei; en fyrir gjaldþegnana ? Ekki
heldur; því þií hefðum ver úrskurð fyrir þvi, að venja væri sama
sem lög, þessi hvikula og akablega venja, og "egna þessa get eg ó-
mögulega gefíð atkvæði mitt með nefndarálitinu. Af því, sem her
stendur Ii atkvæðaskninnl, mun eg helzt hallast a~ 3. eða 5. tölulið,
enda þó að eg imyndi mer, að bændum muni verða ör'ðugt að sanna
þetta móti sýslumanni. þíngio gjörili eflaust retta5t í, ao fresta þessu
máli, eins og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi stakk uppá, og sjá,
hvort ekki bólar á skattalögunum á næsta þingi.

Konúngsfullt1'Úi : Út af því, er hinn htittvirtl varaforseti tal-
aði um, -a'ð konúnglegan úrskurð mundi þurfa í þessu máli, skal eg
geta þess, ao þao á eigi við, að breyta því, sem nú er fylgt í tilliti
til skatttökunnar, með kominglegum úrskurðl, heldur yrði það að ske
með reglulegu lagaboði, af því öll skattamál eru löggjafarmalefnl.

þao sem menn á'bur kölluðu "authentiska Eortolkninq", nefnilega,
ao löggjafinn sj.iIrur í lagaformi lítleggi hin eldri lög, á nú ekki
leingur við, eptir ao stjórnarbreytíngin er á komin í Danmörku; en
slík útskýring laganna, eður sú breytíng þeirra, sem stundum var
fólgin þar í, verður mí ao ske með nýju lagaboði. Eg skal annars
geta þess, ao i ræðum þingmanna um gildi slðvenjunnar hafa komið
fra III svo margar "illur, og þar á meðal sú hjá einum þíngmanul,
að hann hefir blandað saman "præscriptio immemorialis" og 100 rira
hel"b, sem þó er sitt hvað, ao það hefði tekið óendanlega langan
tíma af, ef eg hefði lítt ao elta þær allar og hrekja þær.

Framsögumaður : Hinn helðraði 3. komingkjdrni þfugmaður
þótti mer ekki vera góOfús lesari. Hann sagðl, að nefndin færði
allt málið í verra horf en áour fyrir bændunum, og að f"amsögu-
maður kallaði það, sem hefðl geingizt víð í seinustu 13 lírin, eb"
síban það korn upp, ao löggilda manntalsbækumar, fulla og fasta
venju; en þetta er fært úr lagi, þVÍ það er miklu leingra en 13
ár, síðan boðlð var að löggilda manntalsbækurnar ; þetta átti ser
stað, þegar eg varð sý:;luma~ur fyrir meir en 20 árum síðan. Eg
hafði ao eins sagt, aCJmer þætti það ekki ósanngjarnt að binda venj-
una í þessu efni víð þetta atriði, löggildingu manntalsbékanna, ekki
af því, að eg ekki sæi, að þetta væri, ef til vill, hæplð, heldur ar
því, ao eg vildi fara bil beggja, og líta til beggja hllða. Ab þetta
spilli rmilinu fyrir almenníngi get eg nú ekki seo, heldur "ero eg
miklu fremur að halda, að hann verði betur farinn eptir en áour;
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og a~ VÍ8U er með þessu móti spornað við því, a~ þessi skatt töku-
u'Merð breiðist út, eða þángað sem hún enn þii ekki er komin, og

þetta var það, sem nefndin vildi girða fyrir, og það er þó ekki SVQ

mjög lítils vert atriði.
Hinn háttvirti komíngsfulltrúi talaði um, að það mundi vera

rettara, a~ senda þetta mál til hlntaðelganda stjórnarherra ; eg skal
ekki hafa á móti því, að þíngið fari þenna veg með m,ilio, því
síður, sem þetta kemur heim við þá meferb, sem áður var við höf'b,
þegar spursmál varð út af skattgrelðlsunní, og þínginu er innan-
handar a~ fylgja þessari bendingu konúngsfulltrúa, ef það þykir
betur hlíða,

Jón Sigurðsson fr~ Kaupmannahöfn: Mel' skilst það vel, að
þeir, sem vilja eyða þessu máli, komi með upp.ísningur, sem eigi að
koma því til leiðar, en hitt skil eg ekki, að þeir, sem málinu vilja
fylgja, skuli láta slíkar upprisuingur villa sig, eða koma með aðrar,
sem ekki geta annað, en spillt þeim litla ár,íngri, sem af þessu kynni
ao verba. Hinn hattvlrtl konúngsfulltrúi lagði her um bil þá þýð-
ingu í mnlíð, sem eg haföl hugsað mer, að konúngur mundi leggja
þann úrskurð lí, að stjórnarherrann ritabi amtmiinnunum a~ sj,l um,

að sýslnmennirnir ekki tæki skatt af samanlagðri fasteign og lausa-
f~; þetta væri þii eiginlega ítrekun þeirra boða, sem stjórnin hefir
áður gefið. Hinn háttvirti 3. kontíngkjörni þíngmaður heit, að orðln :

"fullkomin og föst venja" væri miklum mfa undirorpin, en það getur
mer nú ekkl sýnzt; Slí venja kalla eg se fullkomin, sem kemur niður
á öllum og eingum er sleppt; en flist er hún, þegar hún hefir staOi'ð

svo leingi, að eingin önnur eldri getur uppgötvast. Eg er nú með
þeim mönnum, sem álíta, að Jdnsbök ekki ætlist til, ao tekinn se
skattur af samanlögðu lansafé og fasteign, en eg velt að vísu, að
nokkrir merkir lögfræðíngar eru á mdtsettr! skoðun, og því ætla eg
ekki ao gefa mig lít í það, Eg er líka íildringls á sama máli og
hinn háttvlrt! þíngmaður Skagfirðinga, að þao se sanngjarnt, að sá,
sem á lítio lausafé, en milda fasteign, gjaldi skatt; en rlr þvf það mí
ekki ern lög, þá er það elngurn ldanda, þó hann vilji hafa sig undan
því. þar sem hann átaldi menn fyrir það þeir vildi svíkjast undan
gjöldum, þ'l má einginn taka honum það orð iIIa upp, þvi hann er
svo göfuglyndur maður og örlyndur, ao hann ,iII ao allir kunni vel
þeim álögum, og gjaldi fúslega það, sem miðar til almennra nota.
Og eins og hann er örlyndnr sjálfur, eins vill hann ekki vamm okk-
ar vita í því efni, landa "inna. Eg fyrir mitt leyti yorkenni það, þó
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menn vilji ekki gjalda það, sem ekki er þeirra vafalaus skylda, eu
hitt kann eg ekki við, þegar bæn dur vilja nota ser venjuna, þar sem
hún er þeim í vil, en kasta henni, þegar hún er þeim í móti. þetta
eru eptir mínu ,íliti undanbrögð. Yfir höfuð að tala IHít eg réttast,
að halda ser til nefndarinnar, því að allar þær breytíngar, sem her
ern, gjiira ekki annað en spilla. Hinn hattvirti 3. konúngkjörni
þíngtnabur hélt, að ekki væri meira en 13 ár sí?',Jll, aa mann tals-
bækurnar voru löggiltar, en það eru þó næstum 30 .ír, og þegar
menn geta Ielnglð böklegar upplýsíngur fyrir 30 ára gamalli venju,
þá er það þó töluvert tímabil. þar eð mí Yenjan hefir aptur verið
grundvallarreglan hjá stjórniuni í sknttam.íluru, þ;í finnst mer öld-
úngls ekki eiga "ið, a~ ritiloka hana her á þessum stað.

Sveinn Sk/J,lason: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi og hinn hlítt-
vírtl framsögumaður ráoa til, að senda þetta mril til stjéruarraðslns,
og vero eg því mí, eins og eitt sinn lí0ur, að leyfa mer aa spyrja
forseta að því, hvort það samkvæmt seinni llð í 77. gr. í alþíngls-
tilskipuninni geti verið rett. Eg fyrir mitt leyti se ekkert vlðsjult
"ið nefndaralitið, og get því einga ástæðu fundið til, ao aohyllast
breytingaratkvæðið tölulíð 5. Hðr er ekki verið að tala um, ao út-
leggja lögin, heldur á eimíngis að blð]a konúnginn um, að af taka
ninga venju í skattheimtunni, þar eð ekki verður sannað, að sýsl-
umennirnir hafi rett til, að taka skatt af samanlögðu lausafð og
fasteign.

Konúngsfulltrúi: Eg skal svara hinum helðraða þíngmanni frá
Norður-þingeyjarsýslu því, aa mer þykir það ekki eiga vel via, a~
senda komínginum bænarskr-i um annað eins efni og her ræðir UITl;

en samt vil eg eg ekki setja mig á móti því, jafnvel þó mer þætti
fara betur á því, aa hlutaðeigandi stjérnnrherra væri skrifað um þetta
málefni.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þá álít eg þessari á-
lyktarumræðu lokið, og vil því biðja þíngmenn að g:lnga til atkvæða
samkvæmt atkvæðasknínnl.

Slðan var geínglð til atkvæða, og fell atkvæðagreiðslan á þenna
hátt:
Tölul. 1. Breytíngaratkvæði Stefáns Jónssonar og Jðns Sigurðssonar

frá Gautlöndum, fellt með 16 atkvæðum gegn 6.
2. Varaatkvæbí Ásgeirs Einarssonar (víð tölul. 1.), fellt með 18

atkvæðum gegn 4.
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Tölul. 3. Breytíngar- og víðaukaatkvæði Jóns Sigurðssonar frá Tandra-

seli, fellt með 15 atkvæðum gegn 6.
- - 4. Nefndin (níðurlagsatrlbí nefudaralitsíns), samþykkt með 14

atkvæðum gegn 7.
- - 5. Vlðaukaatkvæðí Halldórs Jónssonar, samþykkt með 14 at-

kvæðum gegn 8.
- -- 6. Hvort rita skuli kondngí bænarskm (samkvæmt þessari at-

kvæðagreiðln) ?
Her "ar við haft nafnakall, og sögðu

j.i:

Ásgeir Einarsson.
BenedllrrÞdrbarson.
Guðmundur Brandsson.
Indriði Gíslason.
Jón Slgurbsson frá Gautlöndum.
Jón Slgurbsson fr.í Kaupmannahöfn.
Jón Sigurðsson frá 'I'andraselí.
Magnús Andrésson.
Páll Slgurðsson.

Stefán Eiríksson.
Stefán Jónsson.
Sveinn Skúlason.
þór?JUr Jónassen.

Einn þíngmanna (Arnljótur 6lafsson) greiddi ekkl atkvæðí.
Var það þannig samþykkt með 13 atkvæðum gegn 11, að rita

skyldi konúngl bænarskm um malíð,
Forseti: þar næst kemur, samkvæmt dagskránni, til ályktar-

umræðu og atkvæbagrefösln málib um breytíngu á hjúskaparlögun-
um. Hinn háttvirti 3. konúngkjörni þingmatur er framsögumaður
í því máli; eg hefi hiti'b prenta atkvæðaskra, sem eg vona þínginenn
hafi fyrir ser.

nei:

Brynjólfur Jönsson.
Gísli Brynjúlfsson.
H. K. Fríbrlksson.
Halld()r Jónsson.
H. G. 'I'hordersen,
Jón Hjaltalín.
Jón Petursson.
Ólafur Jónsson.

Petur Petursson.
Vilhjálmur Finsen.

Atkvæbaskrá
í málinu, um breytíngu á hjúskaparlögunum.

1. Vi'6aukauppástúnga Brynjólfs Jónssonar
(framan víð 1. níðurlagsa trioi nefndarinnar):

A'ð eingan megi gefa í hjónaband, nema hann sanni, a'6 hann
hafi jarðnæði eða "íst htisnæðí, ef hlutaðelgandi prestur finn-
ur ástæðu til þess.

2. BreyUngaratkvæ'bi Magnúsar Andressonar:
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No 1. uppésninguatríðl nefndarinnar (tölul. 5.) orðíst þannig:

A~ alþekkta órá~s- og 6reglumenn og ónytjúnga megi ekki
gefa í hjónaband her á landi, nema sveitarstjórnin í þeim
hrepp, hvar maburinn á framfærlsrétt, samþykki þab, eða
svaramenn hjónaefnanna vilji ábyrgjast, o. s, frv,

3. Breytínguratkvæbi Jóns Sigurðssonar frá Tandraseli:
A~ eptir orðin: "her á landi" (í 1. uppastringuatríbl, tölul.
5.) komi: "Nema með samþykki frlÍ þeirri sveitarstjórn,
hvar maðurinn á (rarn(ærishrepp og" ("svaramenn þeirra",
o. s. frv).

4. Breytíngaratkvæbí Arnljóts ðla(ssonar:
A~ í 1. uppastúnguatribí nefndarinnar (tölul. 5.) verðí ,,3 lÍr'(

breytt í ,,5 ár".
5. Ne(ndin (1. uppástúnguatri'ði):

Ao órá~s- og óreglumenn og ónytjúnga megi ekki gefa í
hjónaband her á landi, ef hlutaðeígandí sveitarstjórn er því
mótfallin, nema svaramenn þeirra vilji ábyrgjast, að ekki
standi af þeim sveltarvandræöí í hin næstu 3 ár; og skuli
svara menn vera fullveðja menn, og ao öbru leyti þeim kost-
um Mnir, sem tilsk, 30. apríl 1824 til tekur.

6. BreytíngaratkvæOi Magnúsar Andréssonar :
A~ 2. uppéstúnguatríðl nefndarinnar (tölul. 7.) verbl þannig

orðab :
Ac nær hlutaðeígandl sveitarstjórn, samkvæmt 1. gr., óskar

þess, o. s. frv.
7. Nefndin (2. upp.istúnguatrlðl}:

A~ nær hlutabelgandi sveitarstjórn óskar þess, skuli hjóna-
efni skyldug til, a~ úb'ega ser 4 svaramenn.

8. Breytíngarathæbi Stefáns Eirikssonar :
Ab í 3. uppastringuatrlðl (tölul. 9.) verði ,,10rd." breytt í " 5rd",

9. Nefndin (3. uppéstúnguatrlðí):
Ac her eptir megi yfir höfuð ab tala einginn karlmaður gipt-
list, fyr en hann hefir fimm um tvítugt, og einginn henn-
maður fyrir innan tvítugt, nema til þess se Ieingíð leyfi hjá
hlutaðelgundi sýslumanni, og skuli slíkt leyfi kosta lOrd.,
er falli í Iátækrasjöð þeirrar sveitar, hvar hjónaefni~ á lög-

heimili.
10. Breytíngaratkvæbí Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn,

(ef uppástúngur nefndarinnar ein' eða fleiri verða samþykktar):

1230



A~ konúngur verði beðinn, a~ tekið verbl tilllit til uppá-

stúngna þessara í frumvarpinu um hússtjórnarHig á Íslandi,
þegar það verður lagt fyrir alþíngi.

ll. H "ort rita skuli konúngi bænarskrá (samkvæmt þessari atkvæða-
greiðslu).

Máli~ afhent framsögumanni.
Framsögumaður (Petur Petursson): Þa~ er þingsköpum "or-

nm að þakka, að nefndarálit þetta kemur ber aptur til umræðu ; þ\'t
befti sumir af þingmönnum mátt rá~a, væri það dautt og grafið fyrir
laungu ; en eg ætla nú ekki a~ fást um það, en einúngis drepa fátt
eitt á þau breytínguratkvæði, sem kornin eru fram víð úppásttíngur
nefndarinnar; nefndin getur nú ekki fallizt á það undir tölulið 1.,
sem er breytíngaratkvæbí þingmannsíns úr Vestmannaeyjum; þVI tak-
markanir þær, sem þa~ lýtur að, eru byggbar á öðrum grundvelli,
en nefndin ætlast til ab tálmanirnar se byggbar á, nefnilega fá-
tæktinni. Vihílcjandi því undir tölulið 2., sem er breytfnguratkvæbl
þíngmannsins úr Árnessý,;lu, útskýríng á hlutabelgandi sveitarstjórn,
hvort í þeim hrepp, sem er íramfæríshreppur mannsins þá er það
ekki fráleitt stefnu nefndarinnar, en af því Mn ðttnblst fyrir, að þa~
gjörðí þreingri rett manna til giptínga, en nefndin ætlaðist til og
stakk upp á, getur hún ekki Iallizt Ii það, af því hún líka hélt, 1I~

þetta breytíngaratkvæðí lyti mest 1I~ undantekníngunum, og svo eru

þa~ einmitt svaramennimir, sem eiga a~ vera tryggíng fyrir sveitar-
felögin. Sama er nú að segja UIII það undir tölulíð 3., nema hvað
það jafnvel þreingir meira j það undir tölulíð 4. þreingir líka meira
ab; en nefndin ætlast til, þar sem það setur 5 ár, sem svaramenn-
irnir eiga ab standa í lÍbyrgb, í stað þriggja ára, sem nefndin hafði
stúnglð upp á. Eg þarf ekkert að segja um það, sem er undir töluli~
6., þab er í sömu stefnu og nefndin fer fram lí j það 8. get eg fallizt
á; því þó þa~ se einúngis ætlazt til, ab það se dalítið blind á ó-
reglumönnum, get eg sætt mig víð, að það se ekki meira en 5 rd.
Hvað þab undir tölulið 10. snertir, að það verði tekíð í sambandi
víð hússtjórnarlögin, þá hefi eg ekkert á móti því, ef þíngi~ vildi
þa~ heldur, en mer sýnist það ekki víb koma hússtjórnarlögunum,
heldur þá fátækrareglugjörbinni; en eg er hræddur um, a~ þetta se
uppástúngum nefndarinnar évíbkomandí j hússtjórnarlögin áhræra
helmillslíflð, en her er talað um, a~ útvega sveltarfélögunum nægi-

lega tryggíngu. Uppástúngur nefndarinnar ætla eg ekki a~ tala nm
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a'b svo stöddu; það hefir verið talað svo mikið með þeim og mót
við undlrbdnfngsumræðuna.

H. G. Thordersen : Eg se, að breytíngaratkvæbí það, sem eg
víð undlrbriníngsumræðuna ákvað, ao eg vildi taka mer, stendur ekki
her á atkvæðaskninnl, en af því mer I;íN.,t eptir að senda forseta
þab, er þao líklega ekki koruíð inn á hana, en eg vona það se
komið inn á þfngíb eptir mínum orðum, sem eg talaði, og vona það
verði tekib gilt. Eg verð að vera mótfallinn 3. uppástringu nefndar-
innar. og vil einga breytíngu á akvörbunum löggjafarinnar um
hjönabandsaldur, sem er inngróinn orðinn í meðvitund manna. Að
öðru leyti mun eg hlífa mer við, af því eg hrökklatist inn í nefndina,
að leggja mig í framkróka, að mæla II móti meðnefndarmdnnum
mínum í hinum atríðunum, en mer var nokkurs konar lffsnauösyn, að

taka þetta fram; en mer lík abi ekkert af þeim, þó eg leggi þetta
á þingsins vald,

Forseti: það er satt, sem hinn h.íæruverðug! 2. konúngkjörni

þingmaður nú tók fram í byrjun ræðu sinnar, ao þegar ,'io undir-
búníngsumræðuna hreiíöi hann mótmælum gegn 3. nlðurlngsatríðl

nefndarinnar; en þegar það að eins er neitun, eh hrein og bein
mótmæli á móti einhverrl upp.ístúngu, en ekki borin upp breyting
á henni, þá er eigi rilitlð nanbsynlegt eða rett, að taka þá neitún
fram á atkvæðaskrannl, því hún getur kornið og kemur sjrilfkrnfa
fram við atkvæðagreiðsluna, þar. sem hverjum þíngmanni er gefinn
kostur á, ao greiða atkvæði Ii móti hverri uppástringu sem er.

Magnús Andrfsson: Eg vil strax gjöra grein fyrir breytíngar-
atkvæði mínu. Eg spurði um, h\"110 meint væri með sveitarstjórn í
uppástringum nefndarinnar, og skýrði framsögumaður það svo, að
þaö væri sveitarstjórnin í þeim hrepp, hvar giptíngin færi fram; það
vakti nú fyrir mer, að tilgángurinn væri, að hindra óráðslll\lnnagipt-
ingar. en eg se ekki næga tryggíngn í þessu, þegar mannsefnið er
sveitlægt í öðrum hrepp eða annarstaðar; það fer því miður í vöxt
her sunnanlands, að jafnvel helztu menn í sveitunum styðja ao gipt-
ingum utansveitar öraðsmanna, ef þeir óttast fyrir, að sveítarþýngslí
muni standa af stúlkunni, svo sem 1. a. m. ef konuefnið er buín
að eignast ein 2 börn, og þá hugsa eg, a~ SIÍ sveitarstjórn láti til
leiðast, að mæla ekki á móti giptíngnnni; eg hygg því, að það væri
meiri trygging, ef mannsefnið ætti að sækja samþykki til framfæris-
hrepps síns; því þó það yrði þeim nokkuð erfi 'tara þá er það lítill skabí,
það ern þeir einir mennirnir; þetta er nú tilgángnr minn, og breyt-
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fng mín við 2. greinina flýtur þar af, en eg ætla ekki a'6 mæla
meira fyrir þeim; en mer finnst miki'ðaf tryggíngunni vera fallið
burt, ef það er skilið eins og nefndin leggur í það, a~ það se sveit-
arstjórnin, þar sem giptíngin fer fram, en ekki þar, sem maturinn
lÍ Irarnfærlssveit. Um 3. grein vil eg ekki tala, jafnvel þótt eg vilji
ekki hafa hana ; Þ"í eg get ímyndað mer, a~ ýmblegt fljóti af því,
ef hún næði gildi, sem ekki ætti að eiga Sel' stað, Eg get t. d. f-
myndað mer, a~ manni í embættisstöðu gæti orðið sú tálmun mjiig
óþægi!eg, að mega ekki giptast, fyr en hann hefir 5 um tvítugt; þab
er ekki sagt, a~ leyfið verði æfinlega falt hjá sýslumanni; hann getur
neitað um það, ef honum svo sýnist; en eg skal ekki fara leingra
út Í það, og ekki tefja umræðumar lelngur,

Bynjólfur Jónsson: Eg vil að eins gjöra grein fyrir þ"í, hver
meiníng mín val' með vibaukauppasningu minni. Eg hélt, að það
vært meiri tryggíng fyrir því, að s,í, sem gipti sig, ekki kæmist strax
á sveitina, a~ hann hefði annaðhvort Ieinglð hrisnæbi eða jarðnæði,
því eg hugsa, a() það muni geta að borið, að s~ maður finnist, sem
hugsi meir um a\') glptast einhverri stúlkunni, en \Ull það, hvernig
hann geti seð fyrir konu og börnum, og get eg ekki seð, að þa\') se
öfrjalslegt, þó það se gjiirt mönnum yfir höfuð a\') tala a() skyldu, ab
hafa jarðnæði, eða ai'; minnsta kosti "íst hús yfir höfuci?! :Í ser. þab
getur líka kornið fyrir, að presturinn fluni ekki ætfð :lstæð-Il til þess,
IIb heimta þetta, "svo sem þegar sonur glptlst í húsum foreldra sinna,
og ætlar ser að vera í þeim fyrst Om sinn, því þ.i fellur þetta burtu,
og ábyrgMn hvílir á foreldrunum; en það er öðru mrill að gegna
lim þann mann, sem ekki á neinn að, og hugsaðl eg, al'! þetta gæti
verið tiJtækiJegt í slíkum tilfellum; þetta var orsökin til þess, að eg
kom fram með upp.isnlngu mína til tryggíngar fyrir það sveitarfðlag,
hvar hjónin giptnst, og stendur hún í sambandi víð 1. og 2. uppá-
stúngu nefndarinnar, sem eg ekki ætla ab "em :i móti, en 3. upp-
ástúnguna ætla eg að leiða hjli mer.

J 6n Sigurðsson fr ,i Tandraseli : .Eg verð meðmæltur 1. breyt-
fngaratkvæðínu ; því er ekkert of aukið, og það kemst \"CI heim, þó
hin gángi fram, því jarðnæði eð-ur hrisnæbl ætti altend að vera fyrir
hendi, er menn fara að inng.inga hjúskap. Breytlngaratkvæðlb nr. 2,
hins virðulega þíngmanns Árnesínga, vil eg gjarnan styðja, því það
er samhljóða mínu, og ef það fæst, þá lagast mikið, því þ:í geta' þó
þessir óráðsmenn síður ana~ aðgæslulaust í hjónabönd,án þess a~
sveltarstjdrar komlat að tali um það, En mitt breytíngaratkvæðl fer
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nú nokkuð leingra, og vill hafa líkn svararnannaébyrgð í fyrstu 3
,irin, því sveltarstjúrnin, ef lnin leyfir hjönnbandlð, kann ab taka

miga byrði upp ,Í sveitina samt, þó fyrstu 3 árin hlaupi af, og svara-
mennskan ætti ætíð ab vera bundin elnhverri ábyrgð, annar" er hrin
ab kalla þýOíngarlítil, og það er eins og þ;:ll hafi jafnan vakað fyr-
ir mönnum einhvern veginn í samvlzkunni, all það væri einslags á-
byrgðarhlutl, ao vera svarumaður, þegar þenna rábahag hefir ,ítt að
byrja, og sumir hafa sjálfkrafa álitið þao skyldu sína, all líta til IÍ-

stauds hjónanna fyrstu 3 :írin, og kann ske lelngur ; þessi abyrgð
ætti því ætfð að fylgja þ\"i, ao vera svaramaður; þegar allt er gott,
og ekkert er all ábyrgjast, þ,i er hægt all vera svaramaður, og f,ist
nógir til þess, og menn geta gipzt; en þegar 11111vont er a~ gjöra
og ábyrgbar þarf, þ,í lÍ hún líka að liggja:í þessari svaramnnnastöðu,
svo menn hlaupi ekki abgæzlulaust all þ\'í, all forsvara áform þessara
\)r,ílls-ónytjlínga; eptir nefndaruppristúnglnni þarf mí ekki þessa svara-
mannaabyrgð, ef sveltarstjdrnin tillætur hjónubandið ; þetta get eg ekki
heldur liblð ; eg vil ekkl trtia sveitarstjérnlnni svo vel; prestar gefa

nú allt, sem þeir mega, í hjónaband, ef þeir f;Í pl!s8unartollinu;
hreppstjórinn getur mí verið, eins og þingmaður Ísfírðíuga sagði, ekki
slðavandur ella reglusamur. S;í, sem giptast vill, getur verið vanda-
rnabur hans e~a vinur, sem hann "ill hjálpa til all n.l þessu hon-
fángi; hreppstjórar skiptast opt UI1I, og einn hrökkur i burt úr sveit-
inni og ætlar lÍ næsta vori, til all fríast "ið hroppstjdrnarnrgið ; skyldl
hann ekki, þegar svona ;Í stendur, geta sagt fyrir kunningja sinn,
að hann væri þessum r.iðahag ekki mótfallinn? mí, hreppstjórinn flytti
burt, en sveitin tæki við byrtinni ; væri mí svaramenn, sem hefbl
ábyrg'ðina í 3 ;Ír, væri þó sveitin betur farin; þa~ væri þó betra, en
ekki neitt, og kann ske líka, ao óráb,;;íformio hefði aldrei gelngið
fyrir sig. Eg veit mí ekki, hvort lllenn sjá þetta, en eg ætla ekki
að tala meira fyrir því,

Stefán Jónsson: Eg er enn sömu meiningar um þetta
mál, og eg "ar "ib undlrbúníngsumræðu þess, og eg get ekki fundið,
að þub, sem stlíngib er upp á í breytíngaratkvæðunum, se neitt betra,
en uppnsniugur nefndarinnar. Vlöaukaupp.isningan undir 1. tölulíð
bætir ekki IÍr 1. upp.ísningu nefndarinnar, því hrin gefur einga betri

trygg~ngl1 fyrir svelturfðlaglð, en abyrgð SIÍ er, sem svaramennirnir
eiga ao hafa 3 fyrstu árin. þa'ð eina, sem kynni a~ vera spursmal
um ab breyta í uppástúngu nefndarinnar, er að leíngdur væri abyrgð-
artíminn frá 3 til 5 ára, en það er þó llI,l ske ekki ttltækilegt. þar
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sem talað er um sveltarstjórnina, þykir mer þa'b tilhlýMlegaf't, og eg

hefi skilið þa'b svo, ao þab Be sti sveitarstjórn, hvar hj6naefnin ern, en
ekki sú, hvar maðurinn áframfærsluhrepp ; því þó eg viti, ab breyt-
íngarathæMþíngmanns Árnesínga um það, ab til slíkra giptínga
skuli þurfa ab fá samþykki sveitarstjórnarinnar í þeim hreppi, hvar
muðurlnn lÍ framfærisrétt, þá getur samt þetta or~i'ð til þess, a1l
hj«ínabandinn verð! öldtingls synjað ; en mel' þykir það mjög fsjár-

"ert, ab gjöra mönnum ómögulegt að glptast, því þab gæti leitt ar ser
mikla óreglu, og orðíð til mikils slðferblsspillis, ef þessir «írá'(l~menn,

eins og þó mætt! "ib btiast, ætti mörg börn fyrir utan hj«ínaband, og yrðí
þeir m.i ske miklu ófærari til, ab annast börnin, ef þeim væri gynja~
ab gíptast, en þó þeim væri leyft það, og verð eg þess "egna a71 vera
með ncfndaruppsstúngunní, en ekki með breytíngaratkvæðlnu. Þab

er líka töluvero ;íbyrgb fyrir svaramennína, ab eiga ab ábyrgjast þessa
menn í 3 ár; eg held ab f,iir muni hlaupa a\) því, ab vera
svaramenn þeirra, sem mönnum þætti mjög ísj:ínert a'O glpt-
íst, því þessi abyrgð er allt önnur en sti, sem svaramenn híngað til
hara haft, og getur því talmað rnikio giptíngum órlÍo,mHlnna. Eg neita
því ekki; að það hafi kornið fyrir, eins og her hefir verið sagt, ab
hreppstjérar hafa gipt mann þeirri stúlku, sem hefir verlð briin ab
eiga börn, lif því þeir hafa verlð hræddir um, ab hrin mundi komast
lÍ sinn hrepp með börnin, og hafa þannig korníð þeim á fram færis-
hrepp mannsins; en þetta mundi mí takast af md, þessu, því ef hrepp-
stjórarnir gjörOi þab, þá yrði þeir þó að sitja með allt saman í 3
ár. þab spor, sem með þessu er stlglð, er þó nokkuð l.íngt, þegar
menn gæta ab þeirri ábyrgo, sem svaramenn eptir þessu eiga ab hafa
í samanburði við þ,í, sem þeir hafa haft híngað til; því til þessa
hafa þeir ab eins lÍtt ab ábyrgjast, ab þær persónur, sem giptast, ekki
se skyldar í forboðna llðl, eða se giptar ái'lUl', annaðhvort annab þeirra
eða bæbi, persónum, sem væri á lífi, og fleira þess konar, sem minna
er í varið, og er það allt önnur og minni ;íbyrgl'l, en þessi, sem her
ræðir um. Hvað víðvíkur 3. uppastringu nefndarinnar, þá get eg ekki
fallizt á hana; sú eina ástæða, sem kornlð hefir fram með henni, er,
ab það gæti bætt kynferðíð, ab menn giptist ekki mjög úngir; en
þessi ástæða fellur í burtu, þegar menn samt geta gipzt á þessum
únga aldri, einúngis með því skilyrN, ab menn borgi Iítib peninga-
gjald, eins og stendur í síðara hluta 3. greinar; þeir órlÍosmenn, sem
vilja giptast úngir, eiga ei hægra með a~ komast inn í hjénnbandíð,
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en hinir eldri; þ,'{ þeir mundi þurra jafnt og þeir ab fá ábyrgb for-
lofaranna, eða samþykki sveltarstjérnarinnar.

Jón S{gtlrð.~son fr:í Kaupmannahöfn: Eg sagði "ib undirbrín-
íngsumræbnnn, ab þab væri ani'!se'b, ab nefndin hefðl verið í stand-
andi vandræðum, hvað lnin ætti a'll gjöra, því annaðhvort hefði blín
orN'b ab felIa bænasknírnar , eða stfnga upp á einhverju, Uppá-
stúngurnar bera þetta líka ljóslega með ser, og veita heldur ekki
neina tryggíngu, svo þær ná ekki tilgángiuum. þa'/) er þá fyrst, a'/)
þab er ekki nema eitt ntrii'ii rir máli, sem er verið a'll lmglelða, og
er ekki bníðnr! nauðsyn á þessu atriðinu, en á hinum, það er luis-
stjérnarrmíltð ; því það er ekkert unnið víb þessar uppdtsiingur ; Ila'/)

stendur þá fyrst "órábs- og óreglu menn". þetta á sveitarstjrirnln að
dæma um; orbatlltækín er svo almenn, og þeir, sem dæma eiga nm þetta,
ern svo ýmisleglr, Einn segir: það er líreglllmahJf, annar segir: hann er
ekki verri en hinn, sem komizt hefir vel af; orð í slfkum lögum, sem
svo hæglega verða hártogub, sitja þeim í ljósi, sem sveitarstjémin hefir
eitthvað á móti, en öbr\lln er nmtölulaust sleppt inn í hjónaband, sem
þó fulIt eins hlýða undir reglurnar. Um svaramennina er sama a'/)
segja og á~ur, ao það er eingin ábyrgb, þó þeir eigi ab verja "and-
ræðum í 3 ár, og þlí þfngmaður Húnvetnínga segi eg se ókunnugur,
þá hefir hann þó ekki sýnt, ab á 3 fyrstu árunum se og sjáist mestu
vandræðin, en hann ætti a'll hafa sýnt fram II það, ef vefelngfng hans
ætti að hafa nokkra þýMngu; eg held það se ai'! leggja mönnum
ofmikinn vanda II hendur, og held það verði örðugt, a'll fll svara-
menn. Meðan skyldureglan lagb! mönnum lí herðar framfærslu skyld-
menna sinna, fjórmennínga og nánari, kornust menn opt og mörgum
sinnum í fátækt, af því þeir urðu öreigar á því, Menn "ita, að þetta
hvervatna var hin mesta orsök til sveítarvandræða, þringað til því
Ietti af með hinni nýju Wækralöggjöf lÍ þessari öld; en með þessu
fyrirlwmulagi verba einmitt innleidd hin sömu vandræði :i annan bóg.
Óreglnmaourinn fer til manns, sem kann ske se Illhæfur til a'll vera
svaramaðnr, ei'ia er gringa, og játast undir a'll vera svaramaður hvers
sem hafa vm, og sveitarstjórnin hleypir upp til skipbrots og þiggur
hann. NIÍ bera vandræði a'b höndum, svo til ábyrgbarlnnar kemur j

þá verbur annaðhvort ab losa hann af ríbyrgbinni, eða gjöra óreglu-
manninn að vandræðum hins, sem söknm þess kann ske líka verðl
vandræðamaður í sveitinni, og verður þá þetta ábyrgbarband annað-
hvort þýMngarlaust, eða til verra eins. Eg þekki menn, sem ekki
ern hræddir "ið, að ljá nafn sitt til ábyrgðar fyrir hverju sem er,
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en þegar aa rekur, og ekkert er II reiðum höndum, sem hafa þarf,
þá komast þeir í hin mestu vandræði. Þíngi~ ætti a~ gjalda var-
huga vill því, all hleypa ekki mönnum úr einum vandræðunum í önn-
ur verri, þegar þa~ ætlar að losa þ,í, Eg skal játa það mesta, sem

verður, a'/) slíkt boð gæti orðið duglegum, góðum og samvízkusðmum
hreppstjóra stöku sinnum ai'> Iii'>i; en þao er með öllu c)tækt í hönd-
um allra hreppstjörn, all slíkt yrðl lög. Eg get hugsað mer hrepp-
stjóra, sem tekur vinnumann fyrir minna kaup, en lofar þar lÍ móti,
a'b hann skuli !Ij;í um, a'b hann geti gipzt, lætur hann giptast og
hokra einhvern veginn um 3 .ír, og slettir svo öllu ,í sveitina. Segi
níl kunnugir menn - eg er ókunnugur - hvort sHI\! muni ekki geta
lÍtt ser stað? og hafi það borið við híngað til, þ,i getur þao eins

seinna komið fyrir. Eg skal ekki tala meira um þetta utriðl, en eg
bæti því við, að um hin síðari atriðin er ekkert að segja; þetta hið
fyrsta hefir dálíti'b fyrir ser, hin alls ekkert.

Sveinn Skúlason: Þegar eg og 2 aðrir heibraðir þíngmenn
tókum til mals með mátulegri alvöru og með fullum retti eptir
alþíngislögunum vib undírbriníngsumræðu þessa nuils um uppá-
stúngur nefndarinnar, þ,í rauk hinn 6. konúngkjörni þíngmaður upp

til handa og fóta, og segist halda, að her :le komnir ýmsir
kvíllar inn lÍ þíng, og að menn se orðnir "hysterishir" her í saln-
um j mer kom þetta óvart af honum, sem opt og tíðum dyllar
keysinni hlæjandi í hinum alvarlegustu þíngnuilum. Í uppdstúngum
þessum er margt, er gjöra má spaug að. Eg vil því elnúngls gefa
atkvæbl mitt fyrir 10. tölulíð lÍ atkvæðskránni. þar sem nú ekki

er nema 1 prestur og 1 hreppstjerl í sveitarstjórninni, og þeir verða
ekki á eitt sáttir, hvernig fer þá eptir fyrstu uppristringu nefndar-
innar? l>a'b eiga a'b vera fullvet ja menn, sem geta verið svarainenn,
en þó nægir þetta ekki eptir töluli'b 2., því þ.í vill nefndin hafa tvo
svaramenn til; og svo hafa þessir svarmenn eigi abyrgb nema í 3
ár, meðan hennar þarf mlnnstrar vlð, En mer virðast nú þessar upp-
ástúngur ekki bíðí svara, og skal því ekki fjölyrca um þær.

Olaf ur Jónsson: Eg get ekki að því gjört, ac eg sannfærðíst
ekkert af ræðu hing heíðraba þíngmanns Ísflrðíngu, þó hún væri bæðí

laung og snjöll. Hann sagbl eg hefði tala'b um ókunnugleika sinn;
já, þa'b er satt; eg sagði um daginn, þegar hann var að tala um,
a'b abyrgb svaramannanna hlyti a'b verba þýOíngarlaud, þvf það þyrfti
einginn sveitarstyrks vlb fyrstu þrjú árin eptir a'b hann glptíst , þ,i
sagði eg, a'b þetta IJ:iti éknnnugleíka hans, því el; v iss i þó til þessa.
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Ilann sagðl eg hefði ekki lagt fram neinn relkníng, til aa sanna þetta;
það er satt; eg flutti ekki neina sveltareíknfnga með mðr á þínglb,
Mer þ6tti annurs koma fram i ræðu hans æbimlkil mótsögn, og er

honuni það þó ekki eiginlegt; hann var stundum ab tala uni, hvað
þessi ábyrgð svaramannanna væri þýðíngarlau5, þar eingir þyrfti
sveitarstyrks við fyrstu þrjlí árin, en stundum val' hann ilO tala um,
:Ið þetta gæti bakað svaramönnunum ékljúfandl vandræði, þVÍ þegar

svo bæri undir, ao s.i, sem glptlst, þyrfti styrkz via, gæti þaa orðið
til að setja svuramennlna sjálfa á sveitina, og gæti flotið af því eins mikil
eta meiri vandræði, heldur en þau, sem menn hefti viljaa fyrir-
byggja. þao sjií nú allir, hvað þetta er hyao á móti öðru, Hvað
breytíngarutkvæðin á atkvæðaskr.inni .íhrærlr, þ.í get eg ekki
aðhyllzt þau, nema elmingls það, sem er undir töullð 2., því hin

vlrðast mel' miða til þess, að þraungva meira ao hjónaböndunum,
heldur en nefndin ætluðist til.

Páll Sigurðsson: Eg var ekki viðstaddur, þegar undirbiinfngs-
umræða þessa máls fúr fram, og er því nokkuð ókunnugur, að því
leyti, ac eg er ekki vel búinn að yfirvega atkvæðaskrana ; þó vil eg
lýsa yfir skoðun minni ií þVÍ; eg er með nefndinni í 1. upp.ístúngu-
:ltriCi hennar; þao er betri tryggíng en eingin ; því þegar óriÍosmao-
lll' hefir Icluglð að gipta sig móti ráoi hreppstjöra og beztu manna
í sveitinni, hefir þao verið slæmt fyrirkomulag og Jsj.írvert, Nng-
maður Ísfircínga heIt, ao skylduframfærslan hafi orðið her ein helzta
orsök til armébs :ícur; og held þa'O nú ekki, heldur meira hitt,

að of mlklð hafi verið leyft af flakk! og þess kouar ; því landslögill
þ,i voru því fremur nieðmælt, og "ar sri ráðstöfun orsök til annóðs
og óreglu; ef hreppstjérl tekur á sig ábyrgð, þ;i er það hans, ao
sj;i fyrir því; en eg hygg, ao hreppstjórar hugsi sig Ilm, að leyfa
glptíngur móti doi svaramannannu ; annað nuil er það, hvort þetta
eigi að taka í sameiníngu vlð sveltarstjérnarlögln eoa hússtjórnar-
lögin. Hinum síðari atribnnum er eg mótfallinn; það er sjald-
gæft, að fólk til sveita glptlst svo úngt, og getur verið b.igt að
meina mönnum giptíngar, ef þeir eru efulleglr, en það almennasta er,
:1'0 menn gíptast ekki svo úngir, nema efuileglr Be. þao el' að vísu
ósamhæmni í lögunum, að menu megi gipta sig, þó þeir s~ ekki
ruyndugír, og verða þá mynduglr, en það ætti alstuðar að vera sam-
kvæmni, Eg vil því fylgja nefndinni, eða breytíngaratkvæðunum,
þegar eg er bliinn að velta þeilll fyrir mer.

Framsð fumaður : Eg skal bæta því "ia það, sem eg sagðl
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um breytingaratkvæði þingmanns Árneilínga, a~ ekki verður korníð
í "eg fyrir það, sem hann vill fyrirbyggja með þVÍ; það er leyft að
"elja um, hvort heldur sveltarstjrirnln í hlutaðelgandl hrepp eða svara-
menn; en svaramenn hjóna verba að veru, þar sem gipta skal, svo það
verður þýNngarlítio og gjörir Iítio til; því eins og þfngmabur Ey-
flrbínga sugc], heyrir það til undantelmínganna, og prestar og
hreppstjörar gjalda varhuga vlð, ao gipta þá, sem líklegt er ao sveitar-
þýngsli HrN að ; því það er hægra, ao hleypa slíkum mönnum inn
í hreppana. en að losast við þá aptur, Breytíngaratkvæði þíngmanns
Mýramanna hefir uð vísu ekki sama gallann; Því þar stendur "og:';
en þetta yr'Oi sama sem bl.ítt bann ; því það gjörir hvorttveggja ao
skilyrti i en það el' líka meiníng hans nlðrl í, <1'0 slíkir menn eigi
aldrei 110 glptast ; eu nefndin gat ekki r<ÍNo til þess. Nefndin vildi
fara meðalveginn og skoðaðl mulið nakvæmlega fd öllum hliðum.
þfngmacur Árne,;ínga heit, ab akvörðunln Ulll aldurinn gæti orðið
hættuleg fyrir embættisrnenn ; eg skildi míkið vel, hvað hann fór;
en gætuni að því leyfi, sem þei!' geta feingið fyrir 10 rd., sem ekki
er neitt band. Vi'bvíkjalldi því, sem þíngruabur Ísflröínga sagbl, þ/i
hefir þíngiuubur Hrinvetuínga tekið fralll hlð helztu móti því, svo
eg þarf þess ekkl, Þíngmaour Ísfirðinga sagði, ao það væri elugin
tryggíng ; en þó er minni tryggfng í Þ \'Í, SCIII Illi "i~' gelngst ; því
hún er eingin ; hann sagði, ao þetta væri atriði úr öðru máli, og
megi bíða eptir því, en þao er af því hann þekkir ekki þá óreglu
og :lveitarþýng,li, seui tuf því I'Í5;1; hann sagi'li það væri 8\'0 óáln'e<lib
"ór;Íosmenn" og ",ól·eglulllenn«. Menn hafa nú einga lög.tkveðna
lýsíngu <Í þessuni mönnum, cn þetta verður að vera kornið undir
dómi sveltarstjdrnarlunar, og eg er sannfæreur um, nú eingin sveit-
arstjórn "ill dæma annan druösmnnn ao orsakalausu ; þVÍ það væri
síðferðisleg ábyrgo fyrir prest og hreppstjóra og yrðí sveltiuni til ills.
þao er mótsögn, ao það se eingin ábyrgð í þessl 3 ár, en það er
þó mikill vandi, eins og tekið er ljóst fram af þíngmanni Ilúnvetn-
inga. þingmaollr Norður-þíngeyínga spurði, hvernig færi, ef prest og
hreppstjóra greindi á, og hver þá ætti að svara til; þ,i ábyrgist sá,
sem vill gefa í hjönabandlð, eða vilji þeir ekki I eyfa, þá er heimtað,
að útvegaðir Be svaramenn.

A.rnljótur Olafsson: Eg tók það fram do undtrbúníugsumræð-
una, að uðalutrlðlð væri, a~ útvega nokkra þ,í tryggíngu mót giptíngum
éreglu- og órá~:imanna, er sanngjörn væri, eu gæti þó haft þýOfngu
fyrir svelturfélögln, og síðau stakk eg upp ,í þessum 5 árum í sta'b
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þriggja, sem breytfngaratkvæðíð undir tölulíð 4. fer fram á. þa~ er
sagt, a~ þao sð ei tryggíug í þessum 3 árum, vegna þess a'ð prest-
um og hreppstjdrum se ekki trúandi fyrir ao meta, hver se óreglu-
rnabur o. s. Irv.; það er mí að vísu ekkert serstakt mark á þessum
mönnum, en það er þó eins gott mark eins og kl.iðamarklð lÍ roll-
unum, sem hreppstjórunum er þó trúað fyrir ao þekkja og finna.
Eu um hin breytíngaratkvæðin, þ,í fer það undir tölulíð 2. að vísu
öcru fram, en 1. uppástringa nefndarinnar, en þó ekkí eptir því, sem
eg skildi hana, heldur eptir þýOíngu framsögu manns á henni. Hann
sagOi það væri sveitarstjórnin þar, sem hjónuefnlð ætti að gefa sam-
an; en eg skildi það svo, a'ð það væri þar, sem hjónin eiga fram-
Iærishrepp ; Því tilg.íngurinn er,ao tryggja þann hrepp, sem vand-
ræðín legðist lí. En þó mí Iramfærishreppurlnn væri í öðrum fj6ro-
iingl, þ.i se eg eigi, að þao se nein vandkvæði. Ef Irarnfærlshrepp-
urinn er t. a. lll. í Norðurlandi, en gipta eigi manninn her á Suður-
landi, þ,í segir presturinn: "annaahvort verour þri að koma með
tilkynnfugu friÍ hreppnum þínum, eða útvega 2 eoa 4 svaramenn",
Komi þ,í ekki tilkynning fd hreppnum, þá ern svarnmennlrnlr, svo
prestur getur geííð saman, .in þess að leíngra rekist, Eg get ekki
fallizt lÍ breyríngarntkvæbl þínguianns Mýralllanna, ekki vegna þess,
sem framsögu11laður tól, fram, heldur vegna hins, ao ábyrgðin fell-
ur eptir því lÍ sveitina og svaramennina í felagi ; en hún lÍ ao liggja
lÍ svaramönuunum einum, ef sveitin heimtar það, og svaramennirnir
eiga ekki aa geta sleingt neinni ábyrgð af sðr upp ,í sveitina. En
eptir breytfngaratkvæðlnu geta þeir borið það fyrir sig, þegar þeir vilja
ekki abyrgjnst, ilO svcltarstjérnln hafi líka gefið samþykki sitt til.
þao er föst lagaregla, a() þegar fleiri en einn hafa sarnelgtnlega á-
byrga, þá eiga þeir líka allir að ábyrgjast. Eg vil nú ekki verja
mitt breytíngaratkvæbl; eg tók mer það einúngls til ao gjöra hinum
háttvirta þíngmanni Ísfirðínga til gelld, en þegar hann metur þao lítils,
þ,i er eg heldur ekki dfram um þao.

Konúngsfulltrúi: þao voru sannmæli, sem hinn háttvirti vara-
forseti sagbl, þegar miÍ! þetta var til undlrbúníngsumr æðu, að þ,lO
værl vandamál, sem nefndinni hetOi verið felngið til meðferbar. þao
spursnuil, sem her ræðir U11l, að fyrirbyggja iireigagiptíngar í því
skyni, :10 fyrirbyggja sveltarþýngsll, er ein grein af því mikla "Pau-
perismi- spursmall", sem margvíslega hefir veríð rætt og íhugað í
mörgum löndum, af hinum stjörnvitrustu mönnum, án þess þeir þó
hafi ~etao leyst þao til hlítar; þess var þar fyrir ekki ilO vænta, ilO
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þessi nefnd, jafnvel þó í henni se vitrir og ágætir menn, gæti leyst
þvílíkt vandaspursmál af hendi vlðunanlega. Eg vero líka að segja
þab hlspurslaut, ao eg álít uppásuingur þær, .sem nefndin hefir kom-
io fram meb, til að hindra öreigagiptíngar, dldringts óbníkanlegar, og
álít það öldúngis víst, að stjórnin, þótt þtnglb samþykki þær, ekki
muni taka þær til greina i og eg fyrir mitt leyti ViI lýsa því einlæg-
lega yfir, að eg get ekki veitt þeim nein meðmæli. . Orðatlltæki þau,
sem bnikuð eru í 1. uppastringnatrlðí : "ór,íðs- og óreglumenn og
ónytjúnga« eru, eins og þíngmaður Ísflrðfnga sagðl, öldúngis 6á-
kveöln, sem hver getur lagt þá þýðíngu í, er honum eptir hugsun-
arhætti sínum eður öðrum orsökum geðjast bezt. það er eigi heldur
ljóst, hvernig þetta upp.ístringuatrlðl ætti ab skiljast, ef það yröl ao
lögum, hvert sá, hvers giptíng menn "iIja hindra, á að vera bæbl
óráos- og óreglurnaður og ónýtjlíngur, eða það á að vera nóg til að
hindra gipríngunn, ao hann se eitt af þessu. Menn kalla venjulega
þann mann öreglumann, sem er mikill drykkjumaður og óeirinn vlð
öli en eg hefi þekkt marga slíka menn, sem hafa verið hinir mestu
búhöldar og sveitarstyttur til daudadags. og eptirllÍtið ser dugleg og
vel uppalin börn; þaÐ eru þar ao auki 2 sérstaklegir gallar á uppá-
stúngu nefndarinnar; annar er sá, ao sveitarstjórnin, eða nú sem
stendur hreppstjórinn, fær of mildi áhrif:i giptíngaleyfið. þao vero-
ur eigi komizt hj,í því, að sá eini hreppstjóri fylgir öðrum reglum í
því, að leyfa hjónabandið, en hinn; verour svo úr þessu öllu ein-
tómt gjiirræði, óregla, og lagal eysl ; því menn munu ekki leingl þola
það, að einitakir menn eptir hugþótta sínum, en eingum föstum
reglum, ráði fyrir frelsi manna í lífsins mestarfðandí atriði. Slfka
uppastúngu mun stjórnin aldrei aðhyllast. Hinn annar gallinn er
f61ginn þ,lr í, að svaramönnum þeirra, er giptast, er eptir uppastring-
unni liigo ,i hertar ný og j lögunum líður óþeldd byrði. Áour ;íttll
svaramenn að ábyrgjast það, að ekkert eptir lögunum væri hjóna-
bandinn til hindrunar, eður sem menn annars kalla, að ekki væri
meinbugir á þ~í, og á þeim lá í þessu tilliti eingin önnur fj,írábyrgð,
en sekt sú, er þeir voru í fallnir, ef þeir forsémuðu vísvltandl
skyldu sína. Uppástúngan fer því þar Ii móti á tlot, að svaramenn-
irnir skuli ábyrgjast, ab þær lIýgiptu persónur ekkl skuli hornast á
sveit nm víssan ríratfma. Uppasníngan míbar þess vegna til, að létta
þeirri byrði af sveitunum, er eptir náttúrlegum hætti á þeim liggur,
nl. a~ ala önn fyrir þeim, er ekki geta það sj.ilfir einhverra orsaka
vegna, en kasta henni yfir á einstaka menn,n!. her í þessu tilfelli
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svaramennlna, þetta er mí einhver hin éheutugasta og ótiltækiJeg":
asta r.íbstöfun ; því það er satt, sem þíngmaður Ísflrðfngn sagði, að
hiin í sumum tilfellum getnr kastað óbærilegum þýng~lum yfir.á
svaramennlna, sem heft l þ,i nflelðíng, að einginn hygginn efnamaður
gæfi ~ig til, að vera svaramaður annara en þeirra, sem fullríkir
væri, svo a'b öllum hinum efnaminni yrbi ólll1iglllegt að fá svaramenn;
en lÍ hinn briginn yrði þess háttar fj,írábyrg'b öldúngis ekkert tryggj-
andi fyrir sveitina; því það ber opt vlb, a'O nýgipt hjón bjargast
nokkurn veginn sj,ílf hin fyrstu 3 eba 4 ár af hjúskapnum, en sí'~an
hlaðust á þau biirn, svo a'O þau komast í örbyrgð, og olla sveitinni
mestu þyngsla. A'O svaramennirnir se 4, er ekki nema til a'b auka
vundræöln, og fæla sem flesta fní því, a'b vera svaramenn. þriðja
uppastringan er að minni hyggju alls óhnfandl ; því þó menn kynni
með sanni ao geta haft nokkuð Ii móti því, að það væri mjiig alltítt,
að menn glptlst 20 ára að aldri, þ:í er þó víst ekkert á móti því,
hvað aldurinn snertir, að menn, sem eru 24 ára ee:. á 25. árlnu

giptist, og það er því ein" Ó:3illlngjarnt eins og það er óhcyrt, að
leggja skatt:í giptíngu allra þvílíkra manna, elnúngis aldursins ,'egna,
hvað vel sein þeir a'b öðru leyti kunna a'b vera kostum búnir. þa'b
hefir ætíð verið talið sem ástæb móti því, að leggja hindrun fyrir
hjrinabandib, a'b þar lif mundi fljóta lauslætl og óslöserul, og öll ~Ú

óregla, sem þar af lelcir, og þess vegna hafa allir stjérnvitrlr menn
forðast, að leggja fleiri t.ihnunir fyrir hjónabönd en þær, sem nauð-
synlegar eru; því þeir hara lieO, að shk óregh og ásio:lcmi er l.íngt-
um hættnlegri fyrir Hind og lý'bi, en þó nokkrar persónur kæmist
á sveit. Eg þykist af þeim orsökum, sem eg hefi talið, viss UUl

n'ð stjórnin aldrei Iellst á þessar uppastúngur, þó þínglð samþykki
þær, og eg skal einnig nú þegar lýsa því yfir, að eg get aldrei "eitt
þeim meðmæli.

Jón Hjaltalinc Eg vonaði, að þetta mál ætlaðl ao fá vini
her lí þínglnu, og eg se mí, ab annab ætlar að verða ofan á, og
þykir mer þó illt. a'b svo verður ei, því malefnið er svo mjög í
þarfir alls landslns, að það :i það sklllð. Eg læt það nú samt ekki
fæla mig frá, a'b segja meiníngn mína og sannfæringu um það, og
eg "ii láta sj,í"t, hvað eg hefi sagt ilm það ; eg hefi fallizt lÍ nefnd-
ar.ilitið, það er \'Í:3t og satt; eg skal aldrei taka þau orð mín aptur,
en eg hefi sagt, að það er nabsynlegt a'O takmarka glptfngu óreglu-
manna og öreiga, ef :í ao fyrirbyggja þá örbyrgð, volæði, sjálfræ'bi
{Ig ömenneku, "elli þVÍ miður nú gelngst vi'b, og þó þa'ð kornist ekki
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mlna til stjórnarinnar, þá kemst það þó seinna verði; -þegar ver höf-
um umkvartanlr fd 2 reyndum mönnum, sem her eru lí þínginu
úr Norðurlandi, og bænarskr.ír, sem taka það fram, hversu skaðlegt se,
all úngir ór;Íl)~menn geti þannig gipt sig, þ,Í hefir mer Iitizt vert, að
taka þetta til greina. Ef þingmenn vlldl fylgja mer lÍ gaungum
mínum inn f þessi hreysl her fyrir sunnan, og sj;í alla þ;í eymd, sem
þar er, þ;i gæfi þeim á a'ð líta, hvílíkt rableyel margra foreldra her er;
allt er sumstaðar Í sulti, eymd, volæði og óþrifna~i; það lÍ ekkert til
/l'ð hylja sig með ; eg hygg, að flestir mundi segja, að her þyrfti
eltihvað yið að gjöra. Fólkstalan rex, þa'ð er víst og satt, en það er
ÞYí að eins gott, að framför og viðurværl vaxi að því skapi; en þa~
er eingin ,ít'j6n til þess mí, heldur virðist hringursneyð og önnur
bdglndl að fara í "öxt, og þetta er fa'ð aumasta, sem fyrir menn
getur komiö ; því Iólksviðaukl er því að eins gó'ður, a'ð bjargar-
framför fylgi. þal'l væri hollast fyrir þá, sem mest tala lí móti þessu
m.ill, al) lesa parluurentsneðumur , þegar húngursneyöln drap 2
miJíónir manna á Írlandi, og Sj;í, hverju menn kenna um þetta. Ír-
Iendíngar vildu allir vera sjalfra sín, og vildu glptast, undir eins og
þeir eignuðust dalítlnn k.ilgarbs-hlett, og þetta var þac, sem eyðilag'ði
írland. þetta sögðu menn þá all væri óhafundí, fyrirhyggju þyrfti
með til þess, að afstýra slíkri cyoileggíngu; þetta er ekki gripilJ út
úr loptinu. þa'ð er sannarlega elngrur sælu von af þYÍ fyrir neitt
land, þegar úngmennin ekki "ilja læra þa'ð í æskunnl, sem þeim er
ómissandi, til þess all geta síðar bjargað ser, konu sinni og börnum,
og mer finnst það Hra saurvízkusök, a'ð lát;! þetta leingur glíngast
víð, þa'ð "ar sannarlega .íþreifanleg sönnun fyrir nauðsyninní ,í því,
að lagfæra eitthvað Í þessu efni, sem eg srí upp í Mosfelhsveit í
gær. þar býr einn slóðinn á einni kontingsjörðlnni, hefir nýtt hana
nlður, geldur ekkert eptir hana, hefir drepið allt feo sitt, af því hann
ekki hefir nennt a'ð lækna það, eins og hinir bændurnir í krtngum
hann; hann fer npp ,í fj iiIJ, yfirgefur konu og börn og liggur vlð,
að hann leggist lÍt; mí m.i sveitin taka "ið hans 6 börnum og br.ið-
um m.í ske því sjiillnda, sem konuaumínginn geingur með. Annað
dæmi þekki eg líka Ilm mann, sem fluttur var lÍ sína sveit, og ekki
hefir gjört annað alla sína sína æfi, en að liggja fullur lÍ götunum.
þa'ð eru ekki heldur meir en ;) ár síðan, að farið var með heilan
farm af þess konar fólki fr,l Sklldínganesl. Má eg nú spyrja: Er
þetta nokkur stj6rn? Menn hafa sagt her, að cingin lög værl um
þetta í öortUIl löndum, en þau munu þó vera til. Merkur lögfræð-
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íngur á þýzkalandi, sem flestir þíngmenn munu þekkja, prófessor
lJlaurer, sem her var í fyrra, sagðl mer, ab í Baierti væri straung
lög um þess konar giptíngar, einkum í verksmiðjunum, og er það
falleg regla. þab kemur nl1í ske ekki fyrir í vorum eldri lögum, en
ef það ekki stendur þar, þ/i ætti það al'l standa þar j og þó menn
nú Ielli þetta mál í þetta skipti, þ/i sp.i! eg því, að fleiri bænarskrár
muni koma til þíngslne um það síðar, og þó konúngsfulltrúi og
stjórnin vilji ekki nú veita máli þessu áheym, þá mun konúngs-
fulltrúi einhvern tíma neyðast til þess, því það þurfa ekki að líða

~111irg <Ír, þ1Íngað til menn munu óska almennt, að bönd se lögð á í
þessu efni, og því stendur mer í rauninni á sama, hvort það stend-
ur eða fellur nú. Elmingis vil eg svara þíngmanninum úr Norður-
Þíngeyjar8ý~lu því, að af því eg er korningkjörinn her á þíngi, ætla
eg að gjöra það, sem stendur í Komings-skuggsjd einhverstaðar, en
þar segir svo : "ef þú vilt konúngsmnöur vera, þá skaltu Iorbast all-
an þorparaska p",

Komlngsfulltrúi: Eg efa eigi, að sp;í hins heibráða 6. kon-
úngkjörna þingmanns muni rætast, að bænarskrár nm þetta efni
muni seinna streyma inn á þíngic,; því það er eOlilegt, að menn
vilji reyna til að hindra öreigagiptíngar, og þar af fljótandi örbyrgð
og sveitarþýngslí ; en eg vona þá líka, að eptir að menn hafa hugs-
að og rætt um þetta efni í lángan tíma, þá muni koma fram betri
upp.ísningur en sú, sem her liggur fyrir, rir hverjum eitthlað verði
notað ,i þann hlítt, að það spilli eigi of mjög Irels] manna i. því
mest 1Íríðanda efni, eða greiQj hættulegri slbasplllíngu götu inn í
þjóðfelagið.

H. Kr. Friðriksson: Eg ætla mer ekki að fylgja hinum 6. kon-
ringkjörna inn í hvert hreysið, sem hann hafði fyrir augum í ræðu
sinni; enda var hún svo löguð, að það er Iítið að hrekja ar því,
sem hann sagði. því verður eigi neitað, að her er mikil fátækt hjá
mörgum, einkum vlð sjúinn ; en glpttngabannlð er ekki rá'ðið til þess,
a'ð ar afstýra henni, heldur er niðið við því, ao bæta og efla at-
vinnuveglna, og innræta mönnum iðjusemi og reglusemi. Öll ræða
hans hneig að því, að ástæða væri til þess, að fækka f61kstölunni í
landinu, en eg held, að ástæða se til þess, að reyna til að fjölga
því, Eg þekki mikið vel sögurnar, sem hann sagbí um þessa tvo
menn hérna í Mosfellssveitlnni , en eg efast mlkið um, að sveitar-
stjórnin heíðl getað hindrað gíptíngu þeirra, að minnsta kosti ekki
annars þeirra. Þíngma~ur Htí.nvetnínga var a~ tala um ökuunugleík
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þíngmanns Ísflrðfnga um ástandi~ í sveitunum, og hvernig þar geingi;
en hann gleymdi að sýna fram á þab, a~ eingin væri hættan fyrir
því, a~ þessir menn fari 11 sveitina eptir a~ 3 fyrstu árin eru llðln ;
en enda þótt a~ einstaka menn kunni a~ fara á sveit :i~ur 3 ár
eru llðín frll giptíngu þeirra, þá verð eg a~ álíta, ab miklu fleiri fari
II sveltina eptir þann tíma, þegar ómrgl'J er farin a~ hlaðast á þá,
eins og eblllegt er. þessar upp.ístúngur eru í stuttu mali allar sam-
an til þess, a~ ,)ni~urþrykkja lftllmagnanum"; þa~ er ekkert atriðl nýt-
andi Í öllum upp.ísningunum. Eg ætla ekki a~ fara ab spá neinu;
en eg er sannfærður um, a~ stjórnin gefi ekki þessu mali neinn
gaum, og hún getur ekki gefi~ því neinn gaum, "egna þess, að það
er gagnRtætt grundvallarreglum dönsku stjórnarinnar, gagnstætt (illum
grundvallarreglum þeirra laga, sem nú gilda, og þó því bænarskrá
yrM send til konungs, þá verður þa~ samt til einskis. Ef hrepp-
stjórnin væri gefib þetta vald, sem her ræðir um, þ:í gæti það or'b-
ib orsök til hins mesta gjörræbís, sem menn geta framast hugsað;
því þótt margir hreppstjórar mundi Inra vel með þetta "uI4, þá
mundi samt fleiri eigi nota þab, sem þeir ætti. Ef ástæ'ba væri til
þess, a~ takmarka öreigagiptíngar, þá ætti þetta atriði inn í lnis-
stjórnarlögin, en þab á eigi ab gjöra það að sérstaklegu lagabobl.
Eg bý:!t ekki vi~ þVÍ, að þingmenu hætti nú "ib þetta eða breyti
sannfæríngu sinni fyrir mín orð, en eg IÍlít það skyldu mína, ab segja
þetta, svo menn sjái, ab eg er ekki með því, sem her er farið fram lí.

Guðmundur Brandsson: Þa~ er má sh heppni fyrir þetta
mál, ab þfngmaður Rcykvíkíngn tók svona í það, ef það fer eptir vanda,
og held eg, ab þingmenn muni varla raska sannfæríngu sinni fyrir
hans orð ; en annað mál er það, a~ menn kunna mli ske ab hugsa
meir út í það, sem hinn hæstvirti konúng.q(ulltrúi sagði. Hann kann
nú ab vera í miklum vanda í þessu máli, því hann mun vera bund-
inn í báða skó, þar sem hann verður af og til at! líta upp til stjórn-
arinnar og gæta a~ því, hvernig Mn muni líta á málið; en eg held,
a~ hann hefði gjört betur í því, að sýna þínginu fram a þetta strax
víð ínngringsumræðu málsins, og rlíN'b þínginu þá frá því, a~ taka
það í nefnd, svo að það hefði ekkl eytt tíma sínum og kröptum á
þVÍ til einskis. þat! er annars merkilegt, at! svo margir, sem mæla
á móti þessu máli, tala um a~ tálma ekki örelgngiptfngum; en her
er ekki verið a~ hindra þær, heldur a~ eins óreglumannagiptíngar,
og m6ti þessum 6rá~smannagiptíngum má ekki tala; þVÍ það segja
þeir a~ se a~ leggjast á lítilmagnann; en má eg spyrja: er þab ab
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leggjast á lítilmagnann, ef ruennfaka mann af götunni drukkinn og
reyna til þess, a~ koma honum til þess a~ hætta a~ drekka? Og her
er einmitt reynt til hins sama, með þrí a~ reyna að finna þau meb-
öl, sem geti komið óreglumönnunum til að verða reglumenn, því her
er ekki verið ao hindra allra manna giptíngar, heldur ao eins órlÍð:H
óreglumanna og ónytjlínga giptíngar, og hefir nefndin þó farið styttra
í þessu en bænarskarnnr, "em henni voru feingnar til íhugunar; og
þó giptíng þessara manna dragist, þ,í er það ekki mikill skaði, og
ekki heldur órettlæti, því það verbur að synja þeim nm frjálsræðið,
sem mlsbrúkar það, þ.ingað til hann hefir lært að briika það betur,
og er orbinn verðugrl fyrir aD njóta þess. Menn hafa sagt, að með
þessu feingi sveitarstjdrnin tækifæri til of mikils gjörræbís, og al) hrin
mundi verða æðí-r.ibrík í þessu, og þykir mer það merkilegt, að menn
skuli ætlu henni það, að luin muni synja þeim um giptíngu, sem ekki
heyra til þessara manna, sem her talar um; vita menn þ;í ekki, að
góOir bændur ern hin bezta stoð sveltarfélngsins, og ab sérhvert! sveit-
arstjórn er þess vegna annt um, a'ð f;í ernilega menn og duglega inn í
felag sitt? Getur þá nokkur í ah örn !l'tlað, að prestar og hrepp-
stjórar vilji synja slíkum mönnum hjrinabnuds ? Hinn 6. kouringkjörnl
þíngmaður tók 2 dæmi upp :í þessa óreglumenn, sem verlb er ao tala
um, og eg held, ao þao se þv] nrlbur nög n f þeim, sem sýnil, að :í
eluhverri takmörkun er þíirf í þessu tilliti; því síðan tllskipunin fd
30. apríl 1824 kom út, hafa margir sk.ikub í því skjöllnu, og ÓTlÍ~5-

menn margir hafu Ietnglð fyrir svaramenn þá, sem ekki voru betri,
en þeir sj.ilfir, og hafa þannig á möti vilja allra betri manna getað
gipzt, og' svo hefir presturlnn stundum að IÍri liðnu orðið að tala ,l
milli þessara hjrina ; þau hafa svo skilið, og börnin verið tekin fr;i
þeim j þetta hefir ske~ víðar, en í einum sta~, þar sem eg til þekki,
og það ekki fyrir laungu. það er nú mlkiö fallegt al) mæla með
slíku; þarna eru menn ekki sviptir fl'j:íbræoi þeirra; þetta er Iélks-
fjöldinn, sem menn eru a'ð IÍ.-;ka eptir; þetta ern þeir efnilegu og
duglegu menn, sem menn vilja hlynna að, þó mril þetta falli mí,
sem þó er ó\"Í:lt., þá held og hið sama og hinn 6. komíngkjiirni
þíngrnaður, að þetta se ekkl í síðasta sinni, sem m;íli þessu verour
hrellt, heldur að þetta se að eins fyrsta byrjun þess með nokk-
urri alvöru, þó því hafi lítið eitt vertð hreift ríður hér lÍ þíngi; ar
því nú hefir harbnað í ári, hafa menn Iarlb a'ð hreifa því á ný,
og þess vegna ern bænarskrámar komnar til þíngsins; en þíngi'ð ræb-
ur þVÍ, hvað þa~ gjörir; en ef harðnar meir í ári, en orðið er, þá
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gelng eg a~ því vísu, að fleiri bænarskr.ir um þetta efni muni koma
til þíngslns seinna meir j þ\;í þá se~t má ske enu betur en núna,
hvort þess muni ekki full þörf, ail taka alvarlega í þetta mál.

Framsögumaður : þar sem hinn hæstvirti konúng·~fulltrtli
hefir kveðlð upp dauðadóm yfir þessu máli, er ekki að búast víð,
að sá Ildngur verði af tillögum nefndarinnar, sem hún ætlaðíst til;
en í þessari ræðu hins hæstvirta konúng.~fulltrúa saknaði eg þeirra
skörpu hugsana, sem menn svo opt verða varir "ið hj,í honum, og
sem honum eru elglulegar, en þao hefir "íst komið af því, að nuíl
þetta er nýtt, og honum hefir ekkl gefizt nýlega tími eða hentug-
leikar til þess, ao hugleiða það (It í yztu æsar j honum þótti þetta
mál hanga saman víð stærra stjörnaruuilefnl, og skoðacl yfir höfIlo
nefndaralltlð líkt og þíngmabur Ísfirðrnga ; en það hefir li~ur verið
sýnt fram lí þ.i nuitsögn, sem var í ræðu haus, þar sem hann sagði,
að abyrgð svaramannanna í 3 lír væri þý~íngarlau." en gæti þó orð-
íð óbærileg (Jón Sigurðsson fd Kaupmannahöfn : þao er elngln
mótsögn). Eg get ekki skilið, hvernig þetta getur átt ser stað undir
eins, og hinn hæstvirti konúngs{ulltrúi hélt, ao einginn lllundi tak-
ast þessa ábyrgð á hendur, og þá verour það ekki óbærilegt; hann
heIt, 110 ór;ios-, óreglurnenn og ónytjlíngar væri sitt hvað, en það eru
3 hliðar hins sama, sem allar til samans gjiim menn óhæfilega til
giptíngar. 1>6 þessi Ij.ír.íbyrgð ekki hafi ;íeur átt ser stað, þá er
ei þar með sannað, all hún se óhafalldi, því það er allt annað ó-
þekktur og öhafundl, og þetta síðarn hefbl hann þurft a'ð sanna; og
þó það se ekki í dönskum lögum, er það allt fyrir það ekki ,i:;t,
ao þall Re óhafandi, þv] þa'ð getur komill af öbru ásigkomulagi, en
her er, og getur líka verlb, að þessum giptíngum 8e þar tlíllllUO með
öðru Iylrkornulagl. Her ræðir líI,a nm einstök tilfelli, en ekkí nm
almenna reglu í 3. grein, því elmingls þegar menn hafa uað ,bSIIIll
aldri, geta menn gipt sig eins eptir sem ,ít.ur, og þó menn eigi að
gjalda 10 rd. fyrir þetta giptíngarleyfi fyrir innan hin tilteknu ald-
ursár, þá er það einginn skattur j þ"í þá nlli eins vel kalla leyfis-
bréf amtmanns óg borguniull fyrir hjdnavígsluna líka skatt. Pall
gladdi mig samt, að hinn hæstvlrti konúng.~{ulltrúi neitaði því ekki,
að taka á nuit! bænarsknínnl, sem þínglð kynni all senda til kon-
úngs ; því þó hann gefi málinu ekkl meðmælíngu "ic stjórnina, mun
hún samt sjá af því, sem her hefir fram farm, ILO nauðsynlegt muni
vera, að leggja frumvarp um þetta fyrir þíngic, annaðhvort í sam-
bandi ,'i~annað mal þvi skylt; ella þá einstakt ser. Mer hefir heyrzt
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á ræðum sumra manna, a'ð þeir vilji ekki þetta, af því a'ð me'ð því
verði ekki öll óregla Iyrirbyggb ; en nefndin let ::ler nægja, ab reyna
til a~ tillma þeirri verstu óreglu, þ6 ekki yr'ði allar "reglur með því
fyrirbyggbar. Eg ætla mer ekki ab hæla þessu nefndaráliti, en þó
stjórnin neiti um þub, sem nefndin hefir stringlð upp _á, þá er það
ekki í íyrsta sklptí, sem stjórnin hefir neitað, og mun víst óþarfi aCl
kenna nefndarálitinu þaCl, því að forminu til mun það ekki vera ver
úr gar'bi gj1irt, en önnur nefndarallt. Mer þætti það undarlegt, ef
þíngiCl fyrst setti nefnd í einu m.ill, og gæfi nefndinni ekki bendíng-
ar á neinn annan veg en þann, sem hún fer, en ólIýtti svo allt
nnillð á eptir, því þetta er ekki til annars eu þess, ab spilla tíð og
kröptum þíngsíns. þaCl er merkilegt, ab þegar alþý'ða ber sig upp
undan einhverri óreglu og biður um réÍCl í móti henni, þá skuli em-
bættismenn, sem eiga ub gæta laga og réttar, setja sig upp á móti
því, sem miðar til þess, ao koma ,i góori stjórn; þeir hefði heldur
átt ab koma með einhverjar betri uppristriugur, fyrst þeim líka ekki
þessar, heldur en aCl gjiira sig ao talsmönnum ól'eglnnnar her ti þíng-
inu, og segja svo utauþtngs <Í eptir, þegar blíio er að fella m<Ílio:
allt geingur hth i óreglu, þ.IG er eingin stjórn í þessu landi. Eg sð
ekki, hvar réttur tími og tækifæri til þess, al', af:itýra órt'glllnni er,
ef ekki her nú, þlí þetta nefndarálit ver(,l fellt, tekur mer ekki sárt
til þess, þó eg se að nokkru leyti hiifundur þess í sameiningu með
hinum 1icrum rneönefndarmönnum mínum. þaú er eitt atríðl, sem hinn
hæstvirtl komíngs(ulltrtli og fleiri hafa blandað saman, og það er
öreiga-og óreglumannagiptfng, og heIt hann, ao stjórnin aldrei mundi
vilja hin dr.i öreigagiptíngar, og UIU þetta, sem her ekki er um aCl
tala, er eg einnig sömu meíníngar, ao eg ;ilít það skaðlegt, að hindra
öreigagiptíngarj því eg vil ekki gjöra vissan Ijárstofn, heldur reglu-
semi sem skilyrOi fyrir hjónabandinu j því það er annað, að vilja
hindra öreil!:agiptíngar frá síbierbislegu :;jónarmioi, og annað frá fjár-
munanna sjónarmiði, þv] þao er skaðlegt, al') hindra öreigagiptíngar,
en gagnlegt, 110 hindra giptíngn óreglu- og ór<ÍClsmanna og tÍnytjlÍnga.

Konúngs(ulltrúi (Vilhjá7mur Finsen): Eg held, ab hinn heiðr-
aci (ramsögumaður og eins ao nokkru leyti Þ íngmaðurlnn frá Gull-
hrfngusýsln hafi misskilíð nokkuð, þao sem hinn h;íttvirtl kon'Úngs-
(ulltrúi sagbl. Mer fannst konúngs(ulltrúinn taka þab ljrislega fram,
að hann eingan veginn áliti neitt á móti því, a'ð taka malelnlð sjálft
um, hver ráCl mætti finna móti gtptíngum öreiga, til yfirvegunar, en
hann áleit, að þær 'uppásnfngur, sem nefndin hafbl fram komið með
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í þessu tilliti, vært ekki svo úr garði gjörðar, ao þær gæti eða ætti
að takast til greina, og fannst mer hann færa til gildar og sannfær-
andi ástæður fyrir þessu áliti, sem eg einnig ao mínu áliti verð ao
vera að öllu leyti samdóma. Eg skal meðal annars taka það fram,
að með því að láta svaramennina vera einhvers konar borgunarmenn
fyrir því, að hjónaefnin eigi falli sveitinni til þýngsla, þá er korníð
nýju atriði inn í svaramanna-stofnunina, sem breytir hennar lagalegu
þýoíngu, og sem meðal annars hæglega getur leitt til þess, að menn
mundi gleyma hinni eiginlegu og eblllegu þýoíngu svaramannanna. Yfir
höfuð fannst mer konúngsfulltrúinn útlista þetta malefni svo "el, ao
ekki er þörf á neinni frekari útlistun.

Indriði Gíslason: þao mundi margur vilja 'óska þess, að hafa
mælskuna og alítlð, sem sumir hafa her á þíngí ; en til þess, að ekk-
ert vantaði, ætti bæði að Hra kunnugleiki og sanngirni; það ætlar
nú fremur að fara að verða mein að því, hvað þíngmabur Ísflrbínga
er orðinn ókunnugur her i það er verið ao velkja hugann um það,
og leggja ýmsan skilníng í orðin: "óregllllllcnn og énytjúngar", Eigi
rni hlutaðelgnndí sveitarstjórn ao dæma um, hverjir þetta sð, þá er
auðsætt, að tilgánginum er eingan veginn náo i þl'í hlutaðeígundl
sveitarstjórn getur skilizt fyrir sveltarstjrirana í báðum hreppunum ;
því get eg ekki seo neitt gagn Í vtðaukauppástringu þíngmannslns
úr Vestmannaeyjum; þVÍ þó að maðurinn sanni að hafa 2-3 ára
húsnæði, þá er hægt fyrir hreppstjórann ao útvega honum hæli 2-
3 ár, eða hvað það kynni að vera, ,í meðan verið er uð glpta hann;
her er heldur ekkert til tekið, hvað leingi þetta húsnæði á að vera,
og loksins á þá presturinn að ráða öllu saman,' svo hann má, ef
hann finnur ristæðu til, gipta hann, þótt hann eigi hvergi hæli
hö/Öi sínu að ao halla. En ástæðan til að giptn hann, getur verið
sú, ao koma öllu hyskinu af ser, ef hann, er annarstabar sveltlægur.
Eins og það er nauðsynlegt, að fara varlega í þetta mál, eins nauð-

'synlegt er, ao reyna að kippa þessu ögn í liðinn. Meo eingu öðru af
þessu, en breytíngaratkvæðl þíngmanns Árnesínga verour sternmt stigu
fyrir utansveitar-örelgnglptfngnm, og því halla eg mer að þVÍ; þær
eru störkostlega háskalegastari en ef sveitarforstjórar gefa sitt eígíð
sveitlæga f6lk saman, þá er það þó eðlilegra.

Forseti þar eo nú ekki taka fleiri til máls, álít eg ályktar-
umræðu þessa máls lokið, og skal eg biðja hina heiðruðu þíngmenn,
aÍl gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskrannt.

Var síðan geinglð til atkvæða, og fór atkvæðageíðslan þannig:
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1. Víðaukauppástúnga Brynjólfs Jðnssonar, felld með 16 atkv.
gegn 4.

2. Breytíngaratkvæðl Magnúsar Andressonar, samþykkt með 15
atkv. gegn 9.

3. Breyttngaratkvæbí Jóns Sigurðssonar fd Tandraselí, Ialllb sam-
kvæmt atkvæðagreiðslunní "i~ 2. tölullð,

4. Breytíngaratkvæðí Arnljóts 6lafssonar fellt með 17 atkv. gegn 8.
5. Nefndin (1. npp.isninguatrlði), fallið samkvæmt atkvæðagrelbsl-

unni Yi<>2. tölllli'b.
6. Breytíngaratkvæbí Magnúsar Andressonar, samþykkt með 15

atkv. gegn 9.
7. Nefndin (2. uppéstringuatrlðl), boríð upp með þeirri brcytíngu,

sem samþykkt var við 6. tölullð, samþykkt með 14 ath. gegn
11.

8. Breytíngaratkvæ'bi Stefáns Eiríkssonar, fellt með 12 atkv. gegn 5.
9. Nefndin (3. uppéstringuatrlði), fellt með 16 atkv gegn 5.

10. Breytfngaratkvæbl Jóns Sigurðssonar frá Kaupmannahöfn, fellt
með 14 atkv. gegn 7.

ll. Hvort rita skuli konúngi bænarskrá (samkvæmt þessari atkvæða-
greibslu)? '
Um þenna síbasta tölulíb var nafnakall víð haft, og fór það
þannig, að

já (sögðu}:
Brynjólfur Jónsson.
Arnljótur Ólafsson.
Ásgeir Einarsson.
Benedikt þörðarson.
Guðmundur Brandsson
IndriM Gíslason.
Jón Hjaltalín.
J6n Petursson.
J6n Slgurðsson frá Gautlöndum.
J6n Sigurðsson frá Tandraseli.
Magnús Andrésson.
Ólafur J6nsson.
Petur Petursson.
Páll Blgurðsson.
Stefán Eiríksson.
Stefán Jónssen.

nei (sögðu):
Páll Melsteð.
Gísli Brynjúlfsson.
H. K. Friðriksson.
Halldór J6nsson.
II. G. 'I'hordersen.
Jón Sígurðsscn frá Kaupmannahöfn.
Sveinn Skúlason.
V. Finsen.
Th. Jónassen.
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Var það þannig samþykkt með 16 atkvæðum mót 9, að sendi'
skyldi komingl bænarskrá um þetta mál.

Forseti: þar nú er orðið svo áliOi~, ab ekki getur kvöldfund-
ur orðið, vll eg ákveða fund á morgun kl. 11, og mun þá verða
teklð til undlrbdníngsumræðu kúgildamálið, stjú-;'n.aró6tarmálið
og fjárkláðamálið.

Fundi slitið.

10. ágúst -- þrítugasU og annar fundur.
Allir á fundi, nerna hinn 6. konúngkjörni þíngrnaður, sem hani

tilkynnt forseta forföll sín, þar e~ hann var sóttur til sjúkra,
þíngbók frá síðasta fundi upp lesin og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá til undirbúníngs-

umræðu : mrilið um ásauðarkúgildin. Framsögumaður er hinn
heiðraði þingmaður frá Rángánallasýslll, sem eg se er minni hluti
nefndarinnar.

Var þá nHílio afhent framsögu manni, er las upp nefndar-
alltíð SyO hljóðandi:

"Hi~ heiðraða alþíngi hefir kosið oss í nefnd, er ritum nöfn vor
her undir, til ao segja álit vort um þá uppastungu þíngmanns Ráng-
æínga, að þíngfð rltl konúngl bænarskrá þess efnis, að hann vildi
með lögum fyrir skipa, að umsjónarmenn þeirra opinberu kirkjueigna
verði skyldaðir til, að endurreisa hin föllnu ærkiiglldí , og kirkju-
jarðalelgul íður fái uppgjöf hálfrar leigu af þeim, þar til þau eru
aptur inn sett.

Ver höfum nú íhugað mál þetta með oss, og skulum nú segja
þínginu álit vort um það,

Oss finnst það, eptir því sem á stendur, 6gjörníngur, ao fara.
mjög strállgt í þetta málefni, eður belðast nýrra laga, svolelðís sem
í uppasningunní er á víkið, er gjöri prestunum þuð að skyldu, að
reisa "ið aptur ktiglldín á jörðum lenskirkna þeirra, er kunna ao
hafa farizt mí í klaðafaraldrlnu, því hvort prestarnir se skyldir til
þessa; verður a~ dæmast eptir hinum nú gildandi lögum, eins og
það væri líka órá~ og ránglátt, ab skylda prestana til að gjöra þetta,
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þó þeir annar" mætti álítast skyldir til þess, nú meðan á Ijarkldða-
faraldrínu stendur, og hvergi svo að kalla er kindur ao fá; hið sama
er og all segja um það, ao þa'b virðist vera ao grípa nm of inn í
frjálsa samníngn manna á millum, ef prestum nú með lögum væri
bannað, að taka nema hrílfar leigur af krígíldum þessum, uns þau
aptur verbi ,'io reist; auk þess ao það vel getur átt ser stað, ab kú-
gildill hafi drepizt hj,i sumum leígulíðnm fyrir tmssaskap og skeyt-
ingarleysi sjálfra þeirra, og þ,i væri það övíðurkværnílegt, skyldi
presturinn eiga að missa síns í fyrir handvömm leígullðanna,

Aptur á hinn bóginn yrOi það mjög hart fyrir prestana, þó lens-
kirkjurnar með öllum þeirra fjármunum se í abyrgð þeirra, skyldi
ærkúgildin á kírknagdzlnu eiga að hlaupa upp ,i þ.í, þegar ekkert
væri ao fá hj,i Ielgullðunurn upp í þau, þrátt fyrir þao, þótt prest-
arnir hefðl sýnt alla þá árvekni, or menn eptir krfngumstæðunum
gæti heimtað af þeim, í ab fá kúgildunum borglð ; og hio sama er
og um Iclgultbana :i þessum jörðum, að þab yrði eins óneitanlega
hart fyrir þá, skyldi krigildín lenda á þeim, þegar þeir hefði gjört
allt þab, er í þeirra valdi st60, til all bjarga kúgildunum í þessu
almennt yfirfarandl fj;írfaraldri, en hefði þó eigi tckizt það. Her víð
bætist, að ef hvorki leiguliðinn ne presturinn getur borgað kúgild-
in, koma þau til að falla prestakallinu, hvar við prestakilllín rýrna,
og mega þó mörg af þeim eigi vera rýrari, en þau nú eru, auk
þess, að það hlýtur ab verða torveldara. ao fá klrkjujarðirnar eins
vel byggoar og bændajarðírnar, hvar ,'í'ða nú mun vera orðin tízka,
all Iandsdrottinn eigi lætur með öllu krigildln falla lelgullðanum.

Af fyrtöldum ástæðurn og þar e'ð í líkum tilfellum og þessu
hið opinbera fyr hefir veitt styrk, til a'ð reisa vlð kúgiIdin aptur á
hinu opinbera gózi, verðum ver að ráða þinginu til, ao biðja hans
hátign konúnginn:

Að hann all1'amildilegast vildi sjá til, að nokkur styrkur
yrði veittur úr ríkissjóðnum, þegar fjárkláðinn er um
garð geinginn, tíl að koma upp aptur ærkúgildunum á
Umskirknajörðunum her á landi, þegar stiptsyfirvöldin,
er málefni þetta einkum heyrir undir, mætti álíta,
eptir hinum innkomnu skýrslum, annaðhvort að kúgildin
væri fallin, án þess lasulsetanum eður prestinum eiginlega
væri um það að henna, og eins þó þetta ekki hafi átt
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ðer ilað, ef hcork; presturinn ni? leiguliðinn hafa efni til
að setja ],úgildin inn aptur.

Reykjavík, 3. dag ágústmána'tar 1859.

H. G. Thordersen. Jón Petursson.
Eg undirskrifaður er mínum heiðruðu samnefndannönnum sam-

þykkur að öðru leyti en þyí, að eg vil að þínglð biðjl konúng

"om um:
Að veittl stiptsyfirvöldunum sem fYl'st nokkurt fe til um-
ráða, til þess að styrkja hlutaðeigendur, þ. e. prest og
leiguliða, til að koma upp ásauðarkúgildum á kirkjujörð-
unum smámsaman, eptir því sem fjárkláðinn út l'ýmist
þar ag þar, og eigi er hætta við, að þau ((elli aptur
hans vegna.

Páll Sigurðsson,
formabur og framsiiguma'tur".

Framsögumaður (Páll Sigttrðsson): Þíngi~ hefir nú heyrt.
álit nefndarinnar, og vil eg leyfa mer að geta þess, að nefndin "ar
öll á því máli, að leiguliður á opinberum eignum ekki ætti a~
verða harðara úti en aðrlr, þar sem eigendur privat-jar~anna hafa
tekið þátt í ábyrg~ kúglldanna; því að kúgíldln á klrknajörðunum
eru eign klrknanna, og því ætti þau a~ falla þeim; þó ao lelgullðan-
um se byggð jörðin þannig, að kú gildin skulí vera í hans ábyrgð,
þá getur þó þetta ekki heyrt þar undir, þegar fj,irdrep:;óUir koma
fyrir; það er eius og þegar jarðir eru byggðar, þá stendur í byggíng-
arhrefinu vanalega, að lelgulíðlnn skuli standa inni fyrir jör~inni, og
skila henni í fullgildu standi, og ef á brestur, þ,i með fullu álagi,
þegar hann fer frá henni; en þó hefir eingum eiganda dottið í hug,
að lelgullbi skuli ábyrgjast það, þó skriða falli á jörðlna, sem af takl
nokkurn mikinn hlut túns eða eingja, og einginn getur "iú ráoio, eða
stór vötn brjóta slægjuland eða haga. Eg þarf ekki að skýra mönn-
um frá því, að kiiglldln eru eingan veginn föst innstæða á jörðunum,
eða líaoskiljanleg frá þeim; þau eru opt ekki jafnmörg á sömu jörð-
inni, stundum fleiri, en stundum færri; það er allt undir prestinum
kornið, einasta að hann sjái um, ab kúgildi kirkjunnar ekki fækki.
þab verð eg að vísu að álíta. að prestur geti samlð "ið lelguliða
á kirkjujörðunum um eptirgjöf leignagjaldslns, því þær eru hans
eign, en hius vegar eru þær þó einn hluti af embættistekjum hans,
og því getur honum orðíð það tilfinnanlegt, að velta mörgum leigu-
Iíbum eptirgjöf hálfrar leigu, en lelgulíðanum líka óIll1igulegt a~ gjalda.
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þa(l, sem mig greindi á ,'i~meðnefndarmenn mína, kom af því, ab
eg vildi fara leingra en þeir, því ef menn ætti a~ bíða, þ;inga~ til
klriöanum værl alveg út rýmt, og menn geta þ6 vonað, a~ ein ~ý~la
verði fyr laus við klaðann en önnur, þli fara bændur þar að fá ser
nýjan fjárstofn, og inn setja ærkriglldin lÍ jareir sínar, en þá geta
lelguliðar lí prestsjörðunum ekki Ieínglð ínnstæðukúglldin, og þli
neyðast þeir til a~ fara burt af jörðlnnl, svo luin fellur í auðn, svo
þetta yrði hinn mesti skaði fyri hinar opinberu eignir. Nú gekk
nefndin út fr,í því, að hið opinbera g6z ekki mætti líða meiri skaða
víð klaðann, en bændaeignirnar, og vona eg því, að þíngíð taki "el í
þetta mál .

.Magmís Andl'esson: Mín orð eru allt af fá, en það, sem verra

er, er, a'ð þau, ef til "ill, ekki eru sem greinilegust ; þó ætla eg nú
að taka Iítlð eitt til máls, af því ao eg á síðasta þíngi var upphafs-
maður a'ð hinn sama, og her er hreift. Var þli nefnd kosin og
nefndarálit samið, en svo var ekki meira gJ1irt við það, þvi tíminn
leyfði það ekki. Var eg mebnefndarmönnum mínum þá að mestu
leyti samdóma, þó lítill agrelníngur risi út af því milli okkar, vegna
þess ao eg, eptir minni beztu sannfæringu, gat ekki litið eins á unilið
og þeir. Nú eru síðan 2 ár, og reynslan hefir sýnt mer evo mildð,
ab eg er enn á sömu melníngu ; eptir frjalsuru samningum milli
landsdrottins og lelguliða hefir þa'ð víðast geingi'ð svo til í mínu her-
aðí, all kriglldin hara faHi'ð eigandanum, en leiguliCinn hefir borg-
all hálfa leigu eptir þau, þánga'ð til þau væri endurreist. Nokkrir
hafa líka gj1irt mun á, hvort þeim hafi verill skilað á haustin, ella
á vorin, og hafa þ,i viljað híta fúlgu fylgja þeim, þegar þeim hefir
"erill skílað á haustln ; en aptur eru aðrir, sem ekki hafa kært sig
um það; þegar nú rætt er Ulll kriglldín af opinberum eignum, þá
held eg, a'ð eins og einstakir menn eru vanir að taka ser dæmi af
breytni þeirra, sem stjórna hinum opinberu eignum, sem og er eðli-
legt, því þeir eru miklu vítrari menn, að þá mætti þeir líka taka
þetta dæmi prívannanuaunn til eptirbreytni, því að þetta er sá með-
alvegurinn, sem gjörir kúgildamíssínn þolanlegan, bæði fyrir eig-
anda og landseta, og þ:í þarf hið opinbera a't> hjálpa upp á sakírnar,
nú eins og á'ður, þegar þau féllu, og vil eg því styðja þessa uppá-
stúngu svo mikill, sem eg get.

Pétu»: Petursson: Eptir því, sem mer er bezt kunnugt, þá
hafa margir prestar spurt stlptsyfírvöldln að, hvernig skyldi fara með
ktígildin, þar sem klá'ðinn var, en stiptsyfirvöldin svöruðu, að ábú·
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endurnlr ætti a~ svara til þeirra, en ef þeir gæti það ekki, þá
prestarnir. Eg vil nú ekki segja, að stlptsyflrvöldln hafi getað
svarað öðru, en eg veit þó til, a'b sumir prófastar létu prestana selja
kúglldln, og taka vlð andvírðlnu ; þetta var gjört víða í Árnessýslu;
þannig eru kriglldln þar ekki alveg fallin, heldur geta þessir pen-
ingar mikið hjálpa'b til, a'b endurreisa þau. Her í nærsýslunum er
það líka víða, að krigíldlð er ekki ásauður, heldur kýr, svo eptir
þessu getur það uldrei orðið Ijarska-mlkið, sem híð opinbera þyrfti
að leggja til, eins og það líka væri éviðurkvæmllegt, að lett væri
undir með þeim prestum eða leigullðum, sem fellt hafa kriglldln af
eintómu hirðuleysi og trassaskap ; en hitt er sanngjarnt, a'b þeir, sem
hafa gjört allt sitt, til að frelsa þau, líði ekki mjiig mikinn skaða.

Jón Petursson: það var ekki mikið, sem bar :i milli meira
og minna hluta nefndarinnar; þa'b var cinúngis það, a'b minni hlut-
inn vill fá fe hjli stjórninni, til að úthluta smámsaman millum þeirra,
er missa ktiglldln. Meiri hlutinn hélt nú, a'b ef þínglð sendi stjórn-
inni bænarskr.í um þetta málefni, og ef stjórnin feIlist á hana, þá
mundi stjórnin gefa mönnum kost lí, að senda bónarbréf til stlpts-
yfirvaldanna um, að fá styrk til að setja aptur inn kúgildin, þegar
klaðinn væri alveg Ilm garð geinginn, og fyr áleit nefndin það ekki
vera tiItök; þegar nú stíptsyflrvöldin sendi þessar bænarskrár til
stjórnarinnar, þ.i mundi þau leggja til með þeim, sem ekki verður
kennt um kriglldarulsslnn, og þeim, sem ekki hefði efni, að reisa
þau aptur, Stjórnin feingi þá yfirlit yfir upphæðina á le því, sem
um væri beðið, og gæti þá ákveðlð, hvað mikinn styrk hún vildi
veita, til að setja inn aptur kúgildin, og af þeim styrk gæti þá allir
felnglð jafnt a'b tiltölu, er misst hefði; en hann áleit þa'b vera miklu
lakara, ef stlptsyfírvöldln feingi fe til að útbýta snuimsarnan jafnóðum
og hver kæmi til þeirra, er misst hefði kúgildi sín; stlptsyfirvöldin
vlssl þá ekkert, hvað margir mundi koma seinna, og hvað mlklð
þau gæti láti'b hvern fá, þa'b hlyti að fara svo, að margur yrðl eptir,
þegar fe~ væri búi'ð, sem ekkert feingi. Á'ður en fðnu er úthlutað,
verða menn að vita tölu þeirra, sem misst hafa, og sem eiga að
verða styrksins aðnjðtandl,

Ásgeir Einarsson : Eg ímynda mer, að þínglð gjöri góðan róm
að þessu máli, þvf mer finnast ástæðurnar vera SYO góðar fyrir því,
einkum þar e'ð 2 af hinum konúngkjörnu þíngmönnum "ilja láta rík-
issjóðinn borga kúgildin; þeir eru þó ekki vanir að vera mjög harð-
leiknir "i(j hann. Eg held það 5e satt, sem hinn luíttvírtl 5. kon-
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úngkjörní þingmaður sagði, a~ þetta mundi koma ójafnt niður, ef
Iaríð væri að útbýta þessum peníngum jafnó~ulll, með því að það
er ekki frítt fyrir, að þeir, sem bezt hafa geíngið fram í Idá~'a-
lækníngunum, hafi Ieíngtð það ójafnt endurgoldið, Eg ,HH því ráð-
legast, að lllenn gjöri ser sem mest far um, að lýsa fyrirkomulaginu
her vel fyrir stjórninni, svo hún sæi, hvernig þessi festYl'kur gæti orðið
ao sem mestu III og jöfnustmn notum. Hinn hrittvlrtí 3. kouúngkjörni
þingmaður Iér fram á það, ab þeir skyldi ekki fá neinn styrk, sem
hefbi af trassaskap fellt kúgíldín. Eg held nú, ao þetta væri vandi i
það þyrfti lánga rannsókn til, a\) komast a~ því, og það gæti liðið
li æöl-laungu, þángab til nægar upplýsingar gæti feingizt um það,

ll. G. Thordersen : Eg kom seint til að heyra á tölu hins
h.ittvlrta [ramsiiqurnanns, meðnefndurmanns míns, enda má mig einu
gilda, því hún mun í alla staðl hara verið samkvæm mínu ,íliti, og
okkur hefir komið svo vel saman í þessu máli, að eg hefi eingan
rctt til að tala um neinn ágreiníng ,io hann. Eg get ekki furið
leingra, en eg hefi gjört í þessu nefndaráliti, það er það ítrasta, sem
eg get. Eg játa, að þetta mal getur ekki kornið í g,ing, fyr en kláða-
faraldrið er um garð geingið i því ef menn eiga ekki að gjöra órctt
vio útbýtíngu þessa Ijárstyrks, sem stjórnin er beðln UIII, þá verba
menn ab fara eptir föstum og víssum reglum, því okkur kom saman
lIIH, að orðatiltæklð "þegar kl.iðlnn" o. s. Irv., væri aðalatrlbíð í þessu
nefndaráliti; en eg vil líka játa það, að þegar hann væri líti, þlí væri
rístæða til ao biðja stjórnina, að veita styrk úr rfldssjéðnnm, til að
jafna þann skalla, sem menn hefði JiOío ,ið faraldur þetta; og eg
treysti enn fremur, a\) stjórnin vilji bænheyra þetta, þegar talao er
um ásauðarkúgildi ernbættlsmannanna, og á Jilnskil'knajör~um, sem
standa í sainbandl "ið stjórnina að því leyti, sem það áhrærír tekj-
ur embættlsmannanna, sem þjóna stjórninni, sem þjóna alþj'ðunní, sem
þjóna öllum, En hvað ahrærir minna hluta nefndarinnar, þá vero
eg af alefli að vera honum mótfallinn, því hann hefir þá annmarka
í för með ser, sem lfklega verða ölhi malinu til Iyrirstöðu, Eg
kann að fara um það fleirum orðum, þegar ílutnmgsrnaðurlnn kemur
með ástæður sínar fyrir honum; eg "ii nú a~ eins rólega minnast
á einstöku atriði í honum. Hann talar þar um stiptsyíirvöld, það er
líklega stlptamtmaður og biskup, og svo segir hann "nokkurt"; mer
liggur "ið að steyta mig á þessu orðatiltæki i mer þykir það æði-
óáharoaoj það geta verlð 10 rd., 12 rd., 40 rd., 100 rd., 200 rd.,
GOOrd., 1,000 rd., o, s. Irv.; þetta er allt sanian ))nolikurt"; uppá-
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stúngan verour a'ð hafa einhverja ákvörðun, en hún hefir ekki hina
minnstu, hver uppástúnga verða þó all hafa það til að bera, að hún
se á skýrum og grelnílegum rökum byggð. Af hverju getur nú stjórn';'
in ráMll, hve mikill muni þurfa all senda stlptsyflrvöldunum eptir þessu
atrlðl? þall liggur hvergi til tekill í minna hlutans uppástúngu; það er
auðséð, all hún er á eingum föstum fæti bygg;", en eínúngls lauslega
hugsuð, og eg vil fyrir mitt leyti vona það, all stjórnin leggi ekki
á mig þann vanda, að senda mer það umbeðna fe, án þess a'ð gefa
vissa reglu fyrir útbýtíngu þess, svo eg gæti þó borill það fyrir mig,
að eg hefði ei farið eptir eigin vild og geðþekkni, heldur fylgt þeim
reglum, sem fyrir mig væri lagbar í þessu. IHr þarf fyrir fram
að athuga, að uppblítinni á að jafna niður miJIi manna, og þá þurra
einhverjar reglur 110 vera fyrir lagðar, sem menn geti fylgt við níð-
urjöfnunina. Ef stlptsyflvöldunum yrðl f"li'ð ;Í hendur, að útbýta re
þessu án nokkurrar reglu, það væri, segi eg, til þess, að baka þeim
enn meiri ó vinsældar, en þau eru í nú; eg segi það ekki einúngis
fyrir mitt leyti, heldur og fyrir minn Ijærveraudí háttvirta ,)col!cga",
að vill höfum í ýmsu tilliti svo mikla óvinsæld af landsmönnum, a'ð
víð æskjum ei að auka hana að óþörfu, og eg aísegl fyrir mitt
leyti og meðan eg má, all útbýta nokkrum hundruð ríklsdölum svona
fyrir fram; en þar á móti vona eg, þegar klaðanurn er alveg lít rýmt,
að stjórnin líti þá á hag vorn, og einkum embættismanna sinna.
Orðið "smlÍllIsaman« hj,i lllinna hlutanum, heyrir undir það, sem eg
állur talað! uni, að þao væri alveg óbærilegt fyrir stlptsyfirvöldln,
ef þVÍ væri deingt á þau, og eg er hræddur um, all þ:i yrðl margir
til að slétta þeim þ\"í í nasir ,i eptir, all Soi og s:í hefbí .orðið fyrir
óretti í iithlutuninnl, og ef það er óvinsæl! jöfnuður sá, sem gjörður
er á festyrk í hverjum hrepp, hvað mundi þ,i ekki verða við stlpts-
yfirvöldin, sem margnulll þykir svo mlklð gaman all leika við. Eg
ætla svo ekki að tala leingra um þetta að sinni, og bíð þíngmenn
velvlrðíngar á þessum orðum mínum, en askll mer að eg megi svara,
þegar nuitb.irur fram koma.

Guðmundur Brandsson: þall er auðséð á ebll þessa máls, a'ð
þall má skoða það í sambandi við kl.iðamallb, og því ætla eg a'ð
fara Ulll það fáeinum orðum, Meiri og minni hluti þessarar nefndar
hefir skoðað þetta nokkuð á sinn ngi nn hvor; meiri hlutinn, eptir
því sem er að ráða af nlðurlagsatríðínu, hugsar ser líklega, ab ekki
muni lángt a'ð bíða, þánga'ð til klaðlnn verðí algjörlega upprættur,
ella þá má sko haldið hill mótsetta; því þa~ verður ekki ljóslega seo,
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en minni hlutinn hefir haldið, ao br.ibnm muni í sumum hðruðum
verða upprættur kláðlnn, og er eins og hann lýsl minni ótta fyrir
honum. Hinn haæruverðugl 2. konringkjörni þfngmaður fór mörgum
orðum um minna hln ta nefndarinnar, þar á meðal kastabl hann æði-
þringnm steini á þetta oroatiltæld hans "nokkul"t re"; en þab er abgæt-
andi, að meiri hlutinn hefir einmitt brúkab sama orðið, þar sem hann
bibur um nokkurn styrk' af ríldssjóðnnm, og sýnht mer það ekki ao-

finntngarvert, því það er eins konar kurteisi, að setja stjórninni það í
sj.ilfsvald, og það er ekkl gott ao ukveða mí, hvað mlkið þarf í allt,
lÍour en klaöínn er um garð geinginn. Mer s)!nbt mí meiri og minni

hlutanum megi vel koma saman, þegar bríblr biðja um hlð sama,
met þeim mlsrnun, a'ð minni hlutinn biöur um nokkuð strax, en hinn
meiri ekki fyr en seinna. Eg verð nú heldur ao halla mer aa
minna hlutanum, þVÍ ef ein sýsla er heilbrygo orðin, þá eru þó fyrstu
peningar beztlr, bæði fyrir landsdrottin og leiguliða, en allur frest-
ur á að koma upp Ijaratof'nl, er þeim skaöl. þilo væri þvf ekki
sanngjarnt, ao 1 el'a fleiri 1i)!"lur yröl að híða eptir þessari hj:ílp,

þangað til allur kla'ði vært burtu úr landinu; en hitt er auðvltað, að
þó menn f;íi re jafnóðum og kláðalaust er hjá þeim, þ:í fá þeir

styrkinn ekki nema einn sinni; en ef menn eiga að bíða svo eða
svo leingi, þii gæti svo farlð, ao þeir flosuuöu upp og jarblrnar lego-
ist í auðn fyrir vöntun krigildanna. Hinn hattvirti 3. konringkjörni
þíngmaour sagN lÍoan, at> menn ætti ab hafa tillit til þess, hvort
kúgildln vært fallin fyrir trassaskap, eða af öðrum orsökum; en eg
er mí hræddur um, að það verbí örtngt a'ð ákveða mn það ; sumir

hafa skorlb þau, meir eða minna klaðug, sumir af ótta fyrir klaðan-
11111,og hjá sumum hafa þau sjálf rlrepizt, og má víst margt um það
segja hj,í hverjum fyrir sig, en hitt er auðvitað, ao einginn hefir fellt
þau að gamni sinu. Ef skreður óYinllr kemur inn í eitt land, og lands-
menn ekki treystast að standa Ii móti, þá taka þeir það til bragðs,
að brenna upp vistabúr sín, svo hann skuli ekkert hafa til vlönr-
væri", og ein" I11l1n víst mega skoða aðferð manna Í þessu kl;íoa-
m.ill ; eða ætla hitt se mí óreltara, eins og Rrissakelsari hdtaði her-
mönnum sínum, aCl senda þá alla til Síberíu fyrir það, at> þeir ekki
börðust til sföasta manns, að kenna mönnum um þat>, sem þeir ekki

g:ítu að gjört? Ef menn vilja láta útbýta fenu með tilliti til þessa,
þ,i mun á margt verða ao líta, og yrti éendanlegur rekspölur.

H. G. Thordersen : Eg skal játa það, aa það getur verið mis-
jafulega ástatt fyrir þeim, sem misst hafa kú gildi sín; þ"í þa'b er
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auðvltað, a~ þeir, sem fyrst hafa misst, þurfa þeirra fyrst "i~, og at)
því leyti eru ekki allir jafnt til bornir. En þegar neyt) geingur yfir,
þá verða allir at) líða hver með öðrum meir eða minna, og menn
geta ekki .íi':ur, en se'ð er fyrir endann, farlð í þær grafgötur, hver
hafi fyrst orðið fyrir neyðinni, hver hafi verið næstur, o, s, frv., og
þegar allir hljóta að ma þannig meira eða minna, þá:le eg einga
:ístæ(':u til, ab byrja fyr á, ao hjálpa einum en öðrum, og má ske

þannig gefa tilefni til ójafnaoar seinna meir.
Indriði Gíslason: Eg verð HO neytast til Ht) fella mig betur

við niðnrlagsutrlö! meira hlutans, því eg get ekki se'ð, til hvers er
at) fara strax að víð reisa þessi krlglldl, meðan allt löðrar f I,(;í'ða;
en þess verour líklega ekki l.íngt ao bíða, að honum verði út rýmt.

þao er mí kunnugt, að stlptsyfirvdldln hafa skrlfab próföstum og sagt
þeim, ao til halda prestum a'ð sjá um, ao læknað yrti j hafi mí prest-
ar og prrifastnr ekki mótmælt þessari skipun, eða geymt ser neinn
rétt í þessu efni, þ,i er auðsætt, að þeir ætla að takast þessa skip-
Un á hendur, og hlýtur þá abyrgðin að hvíla einmitt á þeim, en ekki fe-
lausum lelgullburn, ef illa til tekst, og hlýtur því stlptsyfirvöldnnum
a'ð vera mjög annt um þetta mal.

Jón Sigurðsson fTii Tandraselí : Eg þarf mí ekki að standa upp,
því sá helöarlegl þingmaður Gullbríngusýslu tók svo ágrdl('ga fram

flestallt þuö, er eg vildi sagt hafa. Mer þykir uppa-ninga meira hluta
nefndarinnar allg.ið ; það hefir ekki verið hægt að miölu þvf mali
betur; en mer þykir meiníng minna hlutans verða að vera líka, og
luin ekki mega missast, og um orcunlna tjáir hinum háæruverðngn
2. konúngkjörna þingmanni ekki ao tala, því að stýlsmritanum eru
báðar upp.ístringurnar svo líkar, sem ein systir kann annari að vera.
Meiri hlutinn blöur kenring um nokkurn styrk, en gefur eingarregl-
ur, hvað mikinn eða hvernlg ; minni hlutinn með sama orðatiltæki
um nokkurt Ce; menn geta varla ætlað stjórninni eða stíptsyflrvöld-
unum minna, en að gcta tekið ser einhverja vissa reglu eptir því,
sem þau sjá að þörfin krefur, 110 bæta hverjum upp vissan part af.
skaðanurn, t. a. m. %, 1/3 eða lh og svoleiðis, og eg trúi stlpts-
yfírvöldnnum betur fyrir þessu fe, sem þau feingi til þessarar út.
býtíngar, en sá háttvirti 5. komingkjörnl þfngmaður; hann heit þau
mundi ey\',a því svo fljótt, að sumir gæti þá ekki f'elngíð neitt; minni
hlutinn biður ekki heldur allt í einu um allan þann styrk, er stjórn-
in kunni at) veita, heldur um nokkurt fe, strax þegar klaðanum er
útrýmt úr einhverju hérað], SYQ a() óhætt se, að setja þar ærkúgildi
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aptur. Hann lítur á kríngurnstæðumar, sem eru, a~ kláðanum er
þegar út rýmt bæði úr Rang.írvallasýslu og Mýrasýslu, og vonandi, a~
bráðum verði altend úr nokkrum parti Borgarfjarðarsýslu; en þangað

til að klaðinn verði um garð geinginn í Gullbringusýslu, er mjög
líklegt að verði laung tíð með iltfer'ðinni, sem brúkuð er. Nú má
öllum vera umhugab, bæði konúngi, yfirvöldum og þinginu, að jarð-
irnar leggíst ekki í eyði, og. að fóll<i'ð lifi og fe\) geti komizt upp
aptur það fyrsta, því þarf strax að fara að laga þetta, þegar óhætt
er fyrir klaðanum, og hann er um garð geingiun í hverju héraði.
þíngmanni Dalasýslu þykir álit meira hlutans gott; því hann hyggur,
að það geti geingi'ð fljótt, að út rýma fj,írldáðanum, nefnilega, ab allt
verði skorlð af kláðasvæðinu strax í haust; eg gjöri mer nú ekki
þessa góðu von, eptir því sem málin standa, heldur a'ð það verði
8\'0 laung tfð, sem kláðanum verði við haldið her suður frá, að
margir, sem eiga a\) bíða eptir hjalplnnl alla þá tfð, muni þá ekki
þurfa hennar við, þeir veröl dauðir áður.

Petur Petursson: Eg vil nauðugur leingja þíngræburnar í þessu
máli, en eg vildi einúngis leyfa mer að spyrja hina heiðruðu nefnd,
hvort hún hafi hart í hönduni skýrslur UlU, hvað mikið se fallið af
kúgildunum ; þetta gæti orbíð til skýringar fyrir þingmenn, því þá

gæti þeir nokkuð ráðið í fj:írupphæ'ðilla, sem á þyrfti að halda; þetta
gæti verið, ef prófastar hafa sent skýrslur fr,í sínu prófastsdæmi um
hin föllnu kiigildl. Þetta væri ómissandi að vita, því af nefndará-
litinu getur stjérnin ímyndað ser, að kriglldin se ön fallin, sem ekki
er, þar sem prestar hafa selt mörg þeirra og geyma andvirði þeirra,
og einmitt af þeirri .istæðu kynni sjérnín a'ð neita þessari bænarskrá.
En ef skýrslurnar gæti fylgt bænarskránnl, þá eru líkindi til, að hún

feingi lí heyrn.
Framsögumaður : Me'6 tilliti til spurningar hins háttvirta 3.

konúngkjiirna þingmanns, þá vil eg geta þess, að nefndin hafbl ekki
í höndum neinar þess konar skýrslur ; enda mun vera 6mögulegt að

~ fá nú skýrslur um það, áður en klaðauum er alveg út rýmt, hvað
mörg kúgildi hafa fallíb. þetta gekk nú nefndinni til, að til taka
einga vissa fjárupphæ'ð, heldur benda stjórninni lí vandræði vor, til
þess að hún vildi veita nokkurn styrk, þegar skýrslur gæti feingizt.
þes:;i kröl minn er að vísu ekki stór, en hann varð þó fyrir all-
hörðum dómi hjá hinum haæruverðuga meonefndarmanni mínum;
SYO það I,i via, að hann ætlabí að kafna í laugarvatnlnu; en þó
hafa f,íeinir orðíð til ab styrkja hann, SYO þab er ekki að vita, nema
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hann geti enn spríklab. Hinn sami haæruverbugi þíngmaður tók
það fram, að eg hefðl ei til greint neina vissa upphæð á styrknum;
en hann dæmdi þá um leið meira hlutann, því það var ei hægt að á
kveða það mí, og það finnst ekki heldur hjá meira hlutanum. En minni
hlutinn fór eptir þeirri ástæðu, að ef ein sýsla yrðl fyr kl.ibalaus en
aðrar, og bú endur þar fara a'b koma ser upp fjlírstofni, þá muni
prestar líka vilja reisa víð kúgildin á sínum jörðum, og minni hlut-
inn vonaði, að þó stlptsyflrvöldunum yrði veitt nokkurt re til útbýt-
ingar, þá mundi það ekki valda þeim évildar, heldur mun hitt miklu
Úelllur gjöra það, ef þau sporna höndum og fótum á móti, ao taka
víð þVÍ fe, ef stjórnin vildi veita það, Og ef þau ætti að út býta
fenu eptir upp.ísningu minna hlutans, þá þurfa þau ekki að kasta
því út af handahófi, heldur eptir skýrslum og upp.ístúngum frá pró-
föstum og hlutaðelgandí prestum. Eg held því, að það væri ekki
ógjörníngur, ao fara fram á þetta við stjórnina, þó kl.íðlnn væri ekki
með öllu burt úr landinu, og þó ekki væri mikiJI styrkurinn í fyrstu,
þá gæti hann fljótt hjrilpað til þess, að jörðin yr'(,j byggð; en ef eingin
hjálp felnglst, er eg hræddur um, ao einhverjir kirkjulandsetar yfir-
gæfi jarðirnar, og beiddi blessaðan prestinn að eiga þær sjálfur.
Ágreiníngurinn milli minna og meira hlutans er einúngis ritiinn af
því, ao minni hlutinn vildi stíga feti framar, og ástæðurnar fyrir því
eru skýrt teknar fram. það er ekki tilgangur minna hlutans, að spilla
fyrir hinu opinbera gózi, heldur einmitt ao bæta fyrir því, svo það
geti rett "ið, undir eins og bændaeignir.

Konúngsfulltrúi: Ncfndaralitlðið ber það með ser, ao bæði
meiri og minni hlutinn fara í siimu stefnu, þá nl., að biðja stjórnina
um, að veita nokkurn Iéstyrk af ríkís ..,jóonum til ao endurreisa þau
ásau'llarkúgildi, er fallið hafa í fji.Írkl;íoanum á lénsklrknajörðunum. En
sá er þó munurinn á uppástúngum meira og minna hlutans, að minni
hlutinn fer fram á það, sem eingan veginn getur íeingið Iramg.ing,
nl., ab fá smámsaman hinn umbeðna styrka úr rlkissjdönum, til að
bæta upp þar með kúgiIdin Í hverri sveit fyrir sig eptir því, sem
hún fríast vi'b klaðann ; því það lætur sig ekki gjöra, að Jilutaðcig-
andi stjórnarherra se að sm.ibiðja rfkísþtnglð um fe í smaskömtum
hvað eptir annað. Meiri hlutinn þar á móti fer þVÍ ci flot, er "el
getur staðizt, ef þetta fe annars verbur veitt, sem eg fyrir mitt leyti
eingan veginn efa, ao styrkurinn verði veittur, eptir að fjárkláðinn er
um garð geinginn, og eptir a'b skýrslur eru útvegaðar um bæði tölu
þeirra ásauðarkúgllda, sem fallíð hafa, og aðrar kríngumstæður \'Í()
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málefnið. þegar þetta er á undan gelngíð, þá fá menn fyr;;t 111e'6-

vissu se'ð, hversu mikinn fjárstyrk ver þurfum, og stiptsyflrvíildín

geta þá fyrst gjört þar um greinilega og á á"tæ'Oum byggða uppá-
stúngu, eptir hverri hlutabelgandi stjórnarherra þ;i einnig getur gjört
ákveðna upp.ístungu til ríkisþlugslns. Eg ræð þess vegna þínginu
til, að fallast á uppástringu meira hlutans, en hafna hinni.

Jón Sigurðsson fr~ Kaupmannahöfn: þa'ð má líklega segja um
þessa upp.ístringu, sem stundum er sagt her, að hún se gjörð f géb-
um tilgángi, og kann vera hún se svo úr garði gjörð, að hún gjöri
eingan skaða; en mer þykir luín ekki hafa að styðjast Yi'ð svo gildar
ástæður, að þíngið geti tekið hana til greina. Her er spursmalið um
tvennt, nefnilega, hvort þessl upp.ísningn fer Irarn a þetta sem gjöf, eba
gjiirir til þess rðttarkröfu ; ef þao á að vera gjiif, þ.í heyrir þa'ð ei
undir alþíngi, ll'ð styrkja bænarekr-ir einstakra manna; og ef það er
rettarkrafa, þ:í veröa Illenn að gæta að astæbunum. Ef stjórnin
hefðl skipað mönnum a'ð skera niður, þ;í væri það vlburkvæmllegt,
að hún borgabí kúgildin eða styrkti til þess ; en nú hefir stj 61'11 in
gjiirt allt sitt, til að koma fram lækuíngunum, og Illenn hafa ekki
,'iljao. hlýða henni, heldur skorið nlöur sjálfkrafa, og sumstaðar heil-
brigt fe; hvernig getur þ;í verið vonandi, að stjórnin vlljí reita þeim
styrk til að reba krigíldln, sem farin eru þannig; bæCi prestar og
leiguliðar eru "íCla sj.ilílr valdir að felli nu III, og presturinn, sem hefir
tekið vlð brauðinu til ~byrgollr, hefir þ;í alla .íbyrgðína ;i kúgildun-

um, eins og hver annar, sem hefir fe til umrað.r, svo mer finnst, að
menn elngan veglnn geti gjiirt réttarkröru til þessa. Sama er a'ð
segja, þó menn vlldí blðjn UIl1 það sem n.ið, Því stjdmín hefir tekið
SYO í þess konur m.il abur, að menn geta varla voriazt eptir aheyrslu.
Eg "ii taka til dæmis, að í Hrinuvatnssýslu '"01'11 skorin kúgildl, og
beiddi amtmaðurinn um uppbót á þeim úr opinberum sjó'ði, en hon-
um "ur svarað ;i þ;i lelö, ef eg man rett, að þau væri í þeirra á-
byrgð, sem heföi skorið eba skipað ab skera þau .in stjórnarinnar
leyfis, Og þessi úrskurður virðist mer' vera á ljósum og sönnum
rökum byggbur. Eitt atriði, sem ekki er lítio í varið, er ÖOfll vísi
hj;i meira hluta nefndarinnar, en hinum minna. Meiri hlutinn talar
um "lenskirknajarOir", sem eru líklega allar staðajarðlr, en minni
hlutinn talar um "kirl,jnjaroir", það eru ekki eimingis staöajarðir,
heldur líka bændakirkjujarðir ; ef menn ætlast nú til, a~ eigendum
bændakirkna verði bætt kúgildin, þá er eins ástæða til, að láta
aUa bændur fá uppbötína, og eg se ekki ástæðu til, a'b prestar skuli
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heldur eiga a'b f.í þenna styrk, en aðrir. Mer sýnist því rettast, að
vísa hlutaðeigendum frá þínginu til stjórnarinnar með þessar bæuar-
skrár, þVÍ mer sýnist þær liggja fyrir utan þínglb.

H. G. Thordersen : Eg verð yfir höfuð að tala að aðhyllast
það, sem hinn hrittvlrtl 3. konringhjörnl þfngrnaður sag'i'i; en viðvíkj-
andi þvf, sem hann spurði um skýrslur prófasta til mín í þessu efni,
þá IÝ:3ieg þVÍ yfir, að það hefir ekki komið hin minnsta skýrsla fd
einum einasta prMasti til mín; annað mál er það, hvab mer hefir
verið skrifað í privat-brefum, en sem eg finn mer ekki skylt að
hreífa her. Hvað því viðvíkur, sem hinn heiðraði [ramsðpumaöur
sagði, að eg hefði lagt harðan drim lí minna hlutann, þol var það ekkl
meining mín, en eg áleit, að menn þyrfti að hafa einhvern fastan
grundvöll, til að byggja á úthlutun þessa umbeðna ~j;írstyrks, og
það er ekki ætlun mín að halda þessu fram í neinu kappi. En eg
álít sannarlega betra fyrir þíngil'l, að halda ser heldur til melra hlutans
því hann er svo stýlaðar, að það getur ekki valdi vandræðum fyrir
þá, sem lítdeila skulu fenu, því hann gelngur út frá því, ef uppbótin
veitist mönnum til líknar, all hún geti þá komlö jafnt niður, en að
þ\'Í verði ekki lít hlutall eptir tllviljun ; og klaoínn hefir, mí þegar
gelsað yfir svo mikinn hluta landsins, að það væri betur að hann
ekki breiddist meira lít, því þá væri ekki ómögulegt, að stjérnln í
vísdéml sínum gæti seð um, all eingin færi mjög halloka.

Magnús Andresson: Af þVÍ að mál þetta snertir meir mitt
kjördæmi en önnur hilr~, þii er eg nokkuð Irarngjarnarl að taka
til máls mi en endranær. Eg gat ekki annað en hneyk-lazt á ræðu
hins h.íttvirta þíngmanns Ísfírðíugn, þegar hann lí leit, að ekki væri
að vænta eptir uppbót þessari frá stjórnarinnar síðu, þar sem svo
er í garðinn búið sem er, þá kann það mí reyndar koma af því, að "ið
erum g>\gnstæðrar meiníngar, og reynslan verður að dæma um það, hvor
okkar hefir á rettara ac standa. En eg gat mjög vel fellt mig lið ræðu
hins haæruverbuga 2. konúngkjörna þingmanns, að ekki se vert að
biðja um þenna styrk fyr en á sínum tíma; og ef eg væri í hans
sporum, þá mundi eg "ilja kynoka mer við, að fá nokkra
ríkis dali til að útbýta svona af handahófi, og eg held, að það se
ó\'íðast svo ástatt, að menn ekki komist af fyrst um sinn án þessarar
hjálpar; enda þarf að koma til skoðunar, hversu hraparlega fenaður-
inn hefir fallið þar og þar. Eg veit, að víða í Árnessýslu voru kú-
gildin felld um haustið 1857, en óvíða munu þau hafa fallið svo,
að ekki íeingist upp úr þeim her um bil hálf\'irOi fyrir kúglldunum,
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þ6 ætti a~ kaupa þau mí í þessari dýrtí'ð, sem nú er komin ,\ Ce; en
þar sem hann kennir um hlrðuleysl manna "i'ð lækníngarnar, þá vil
eg geta þe~s, að þegar kl.iðlnn 1856 um haustíð var kom inn í Ár-
nessýslu, voru lí jólaföstu sendir 2 menn eptir meðölum suður í
Reykjavík, en þeir komu aptur jafnnær. Ári'ð 1857 var klribinn
þar orðinn svo megn, að eg áleit þ,l, og eg stend vlð það enn, að
hann væri öldringís óvi'ðr:í'banlegur, þegar fe'ð var svo margt. þii
voru mecðlln ekki heldur til að fá, enda voru þeir bezt farnir, sem
sk.íru strax niður, og þ,i fellu ktigildin, þ6 ekki alveg, því að jöfn-
uðl mun ærin hafa verið seld á 2 rd. Eptir þessu sýnist mer nú
ekki allur ábyrgðarhlutinn liggja .i prestunum og Ieígullðunum, ar
því þeir hafi forsórnað lækníngarnar, þegar ekki voru tiltök a'ð hafa
þær við, og því sýnist mer rétt, að stj6rnin taki þátt í endurreisn
þeirra, en bfði þ6 þánga'ð til nægar skýrslur og upplýsíngar em

komnar um það.
Jón Petursson: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefir fært

ljóslega rök að því, að uppastunga meira hlutans er miklu tiltæki-
legri en minna hlutans, og hinn haæruverðugi meðnefndarmaður minn
hefur teklð þa'b fram, sem eg vildi sagt hafa. En eg get ómögulega
látlð því ósvarað, sem hinn helcruöl þíngrunbur Mýramanna sngði,
a'ð eg hefbl sngt, Hann bar það sumsé upp á mig, að eg hefði sagt,
"ao stlpt-yfirvöldunuru væri ekki trúandi fyrir, a'b útbýta fjenu, því
þa'ð mundi eyðast 8\'0 fljótt hjá þeim"; en þessu verð eg öldringis
a'l> mótmæla; en eg sagbl: ef þeim væri felngið feo, án þess þau
gæti hart vlssa reglu fyrir ser í lítbýtíngu Ijarins, þ;í gæti það geing-
i'ð upp, ziöur en hinir síðustu kærnl, svo þeir yrbl þ.i út undan.
Hinn háttvirti þíngnmður Ísfirðinga skoðaol þetta mál fd 2 hliðum,
en það var ekki meiníng meira hlutans, að þetta gæti verið nein réttar-
krafa, heldur einúngls gj1if; okkur þótti það ekki neitt övíðurkvæml-
legt, þó þíngio vildi leggja sitt til, að styrkjaao því, að stjórnin
vildi bæta prestunum, sem þó eru embættismenn hennar, þann rnlssl
í embættistekjum þeirra, er Ijarkbíbinn ollaðí þeim; þVÍ ef krigildín
eru fallin, og eru ekki framar til, hverju sem það er að kenna, og
ekkert er að hafa hjá prestunum eon lelgulíðunurn, þá verða brauð-
in fyrir svo óbærilegri rýrnun, sem þau mörg ekki mega við, því
þau mega ekkert missa ; meiri hlutinn varð og að álíta, að öll sann-
girni taluðl fyrir, að hlutaðelgendur feingi styrk, þegar kúgildin
felli, án þess það væri þeim a'b kenna, og hann ætlaðist til, a'l>
stiptsyflrvöldín skyldi dæma um, hvort það værl hlutabelganda hirðu-
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J~ysi a~ kenna eður ekki, og að þau gæfi eptir því álit sitt stjórn-
inni með eða mót belðendunum, og a~ stjórninni þá mundi veita
hægt, að dæma um verðugleika hvers eins. þa'b væri líka lí stundum
hart, þó presturinn eigi að standa í andsvari fyrir kúgildunum,
skyldi þau eiga að hlaupa upp á hann, ef að leiguli'binn er svo
eínalaus, að hann ekkí getur hj,i1pa~ til að endurreisa þau. Ef a~
presturinn hefbí t. a. m. verlð 10 ár í brauðinu, og ætti svo að
borga öll hin föllnu kdgíldí, þlÍ gæti sá skaði orðið meiri fyrir prest-
inn en tekjurnar, sem hann heíðí haft af brauðinu í þau 10 ár, og
þó er hann skyldur að halda kirkjujör'ðunum í byggíngu. Vegna
þessa sýnist mer sanngjarnt, a'ð biðja stjórnina að leita á prestunum
þessum skaða, sem þeir kunna a'b verða svo au'bsjáanlega fyrir.

Framsögumaður : Hinn háttvlrtl þíngmaður ÍsfirOínga tók það
fram, að í minni hlutanum mætti skilja orðin svo, að líka væri meint
til bændakirkna, en það hefir aldrei verið meiníng mín; en það
mun ekki vera nema hans eigin hugmynd, sem getur skilið það svo;
en ef það þykir valda ínísskllníngl, þá hefi eg ekkert á móti, að breyta
því. Hann ræður þínginu að vísa málinu frá, og læt eg það vera
öldiingls á þíngslns valdi. Eg ætla samt að skoða mál þetta frá

. upphafi. Þegar stjórnin hafn aN rableggfngum þíngsins í hitt eð fyrra,
þá se eg ekki betur, en að hún hafi alla abyrgð á rnálalokunum, og
því finnst mer ekkl 6Yi'ðurkYæmilegt, a'b þíngi'b mæli nú fram með
þessari bænarskrá. þa'b hefir verið tekið fram, að í minni hlutanum
"æ~i upphæð styrksins óákve'bin, og að það væri betra, a'b geyma
það, þangað til allir gæti korníð undir eins til skoðunar, þá er eg
ekki viss um, hvort allir, sem misst hafa kúgildin, þurfi á þeim styrk
að halda um þa~ leyti; en eg ætla nú ekki að gjöra úr því svo mik-
i~ kappsmál, því eg er hvorki kirkjueigandi ne kirkjulandseti, að
eg þess vegna þurfl að bera það svo mjög fyrir brjóstinu. Eg vil
spyrja að: hver _~ a'b standa í abyrgðtnní fyrir liúgi.ldunum á Reyni
á Akranesi, þar sem ærkúgildin drápust í höndunum á sjálfum dýra-
Iæknlnum, og Ieíguliðlnn var fríkenndur fyrir ábyrgðlnní á þeim með
dómi? Ætli þau verbí ekki að falla stofnuninni? Hinn heiðraði þíng-
rnabur Árnesínga hefir fært nóg rök a~ því , a~ það var ekki fyrir
trassaskap, a'b' klaðlnn gelsaðí svona yfir, og þegar landsmenn rita
þínglnu bænarskrár, og þíngtð aptur stjórninni um þetta, því atkvæði
þess eru kunnug frá síðasta þingi, og hún ekki fer híð minnsta a'b
þess ráðum, þá álít eg vafalaust, að útfalllð er II ábyrgð hennar.

Guðmundur Brandsson: Hinn báttvirti 5. kondngkjörní þíns-
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maður tók fram um ábyrg~ prestanna :í kúgildunum, og þótti mer
það vera mjög sanngjarnt, sem hann sagðí í því tilliti, og er eg því
öldúngis á sömu skoðun ; því þegar skortur eða hallæri kemur upp
lí, þá er stjórnin "ön að hj.ílpn embættismönnum sínum með hinu
svonefnda dýrtfðartillagt, og munu þeir, sem hafa laun sín úr ríkis-
sj!Íoi, hafa orðið varir vlð það ; nú ern prestarnir hennar embættis-
menn, þó þeir se þjóðarinnar líka, líkt og hinir, og þykir mer henni
því eins bera að styrkja þá, þegar þeir eiga að leggja til kriglldln
aptur i því sumir þeirra eiga ekki fe fyrir því, en það mun þó þykja
miður sæmandi, a~ þeir komist if vergnng. Þa~ hefir og opt heyrzt,
og allir vita, að þa~ er satt, a~ það eru æði-mörg brauð, sem ekki
hafa miklar tekjur við a~ styðjast, og þær ern þó víða helzt Iólgrmr
í kúglldaleigum og eptlrgjöldum kírkjnjarðanna, og þegar þær falla,
þ;i verður æðl-Iltið varið í branðið ; því auðvitað er, að eptir sem
feo fækkar í landinu, þ:í minnkar lausaíj.írtíund sú, sem prestarnir
eiga að f;i í tekjur sínar. Hinn h.ittvirt! þíngmnbur Ísfirðíngu hermdi
það ekki rett, a~ þessi styrkur, sem nm er beðið, kæmi ekki niður,
nema :i vissum flokki manna, þVÍ hann kemur niom bæði á prestum
og bændum. Hinn heiðrnði þíngrnaður fd Rringrirvallasýslu færbl
líka dæmi til þess, að kiiglldafellirlnn væri ekki alstabar a~ kenna :
hirðulcysinn, og ætla eg því ekki að tala um það. Hinn h<íttvirti
3. komingkjörní þíngmabur gat þess, a~ kiigildín hefði sumstaðar
verið seld, og andvirði þeirra væri geymt; en eg er hræddnr um, ef
dregst með styrkinn, að þá kunni að verða gripið til þessara p,etl-
ínga til annars, og það mundi ekki duga mlkið, a'b "Ísa til þeirra
peninga, eptir að þeir væri eyddir, sem "el gæti skeð, ef leingi
stendur svona ; því þó helmingur YCl'OS hafi feingizt fyrir kúgildin í
Ál'l1essýslu, eins og hinn heiðraði þingmaður þaðan gat um, þá stend-
ur nokkuð öðruvíst á í sumum hreppum þeirrar sýslu, en annarstað-
ar, og eg get ímyndað mer, a~ þeirra hreppa menn, sem skáru nlður
fyrstir allra, hafi' verið lang-heppnastir, ef til vill, þar eð drátturinn
var svo lítill hjá þeim, er þeir feingu fe~ strax aptur. Hinn hæst-
virti konúngsfulltrúi var heldur mótmæltnr minna hluta nefndarinn-
ar; en eins og eg gat um aðan, þá álít eg, u() allur dráttur á þessu
spilli fyrir mönnum, ekki eimingls í a~ fá bjargræOisstofn, heldur og
fyrir öllum nnilulokum kl.iðans. Hann sagði, að það væri verra, a()
ekki værl nein upphæð ákveðin við stjórnina, en svo var nú líka í
vetur, þegar hún veittl þ.i 30,000 dali, sem opt hefir verið á minnzt,
a~ þá hafbi hiin einga ákYCOIJ:lupphæð fd vorri hendi um þ/irf ohk-
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Ar, eða hversu mikíð fe mundi nægja til a~ útrýma klaðanum, og

eg þori að segja, a~ það "eit einginn enn í dag. Yfir höfu'ð að tala
finnst mer ekki mikið, sem ber á milli meira og minna -hlutans,
baðlr hafa upphæðina ótiltekna, eins og mer líka finnst öldúngis rett, en
minni hlutinn er einúngis nokkuð bráblatarl, og sýnist mer til þess
vera hin gildasta ástæ~a. '

Halldór Jónsson: Eg verð að vera meðmæltur uppástúngu
meira hlutans í þessu máli; það er skiljanlegt, að stjórnin vilji ekki
ne geti kastað út í tóma _óvissu þeim fjárstyrk, sem htin kynni a'ð
velta, til að endurreisa kú gildin ; en þetta mætti heita a'ð hún gjör'ði,
ef ekki væri áður feingin nein tryggíng fyrir því, a~ þau víðreístu
kúgildi felli ekki á sama hátt og hin fyrri, þ. e. fyrir fj árklá'ðanum.
Einúngis vildi eg vekja athygli nefndarinnar á því, hvort ekkí væri
hæfilegt, a'ð til taka einhvern tiltölulegan part af skaðunum, sem
stjórnin væri beðin að bæta. þó búi'ð se að mestu ao svara hinum
háttvirta þíngmanni Ísflrðínga, vero eg líka að koma víð það, a~
mer þótti ræða hans í sumu tilliti nokkuð hörð, eins og sú abyrgð,
sem hann vill l:íta prestana hafa; þa~ veit hann þó, að þeir eru
þjónar þjóoarinnar, og hvort sem menn nú vilja kalla þá embættis-
menn eður ekki, þá eru þeir þó í þeirri stöðu, að stjórnin verður
einhvern yoginn að sjlí þeim fyrir uppeldi. Þa~ var áoan teklð til
dæmis, að bóndi ábyrgðíst ekki jöro sína fyrir áföllum náttúrunnar,
t. a. lll. skrtðuföllum ; en er nú ekki nokkurn veginn sama máli að
gegna, hvort skríða eyðileggur jöro mína, eða fjárkláNnn kemur eins
og skríða að fe mínu, og eg neyðist til annaðhvort ao láta skera
það niður, eður láta það falla, má ske í höndum sjálfra Iæknínga-

mannanna, eins og strax nr skýrt frá um einn bæ? Optast mun
hvorttveggja hjálpast að ; til að geta læknað nokkuð, þarf opt a~
skera míklð ; og sýnist það víst að vera hart aðgaungu, að verða a~
skera sinn eigin fénað, til að geta læknað ínnstæðukéglldín , og enn
harðara, að láta allan skaðann bitna á prestunum, þar sem mörg
kúgildí falla.

Jón Sigurðsson fra Tandraseli : Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
sagði, a'ð styrkur þessi yrbí ekki veittur, fyr en allar skýrslur_væri
komnar til stjórnarinnar um ástllndi'ð og skaðann af klaðanurn ; en eg
held þessar skýrslur geti kornið jafnótt til stj6rnarinnar og hvert
hera~ er slopptð ,'i'ð kláðann, og styrkurinn feingist jafnótt; það eru
n6 gar ferðir á milli og líklegt, að yflrvöldín geti skýrt frá ástandinu.
Til þess að eg svari ræðu hins luÍítyirta þíngmanns ÍsfirUnga, hvort
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þetta ætti að vera bæn eða krafa til stjórnarinnar, þá er óþarft ao
lelða þetta spursrual fram; það er óþarfi, al'> þjóúin kenni stjórninni
um þessa klá~,aplágu, og það er óþarfi, al'> stjórnin kenni þjéðlnn]
um hana, heldur líti einúngis á nauðsynina j hann segir þa'b se ekki
al'> búast við hj.ilp frá stjórninni, þar hún hafi fram boðið lækna og
nég meðöl; nú get eg sagt honum, það hafa veríð brúkuð meböl og

læknar, og feo hefir drepizt samt; ktiglldln eru dauð, því eingnm
mannlegum kröptum hefir veríð unnt að lækna, eða afstýra þessu
tj,íni; hann segir, ao bændur gæti krafizt þessa eins; það hefir nú
ekki verið meiníng minna hlutans, en þó vil eg segja, ao þetta gæti
níl lÍtt ser stao í nokkru réttlætl, að þeir, sem hafa eptir r;íl'ml\l og
skipunum stjórnarinnar flanað með feo sitt fram í lækníngar og rnisst
það svo, ser aldeilis nrðlaust, II vestu tíl'>, já, og lagt hin efni sín
í sölurnar með, þeir held eg ætti nú kröfu til stjórnarinnar ao fá
endurgjald.

Jón Sigurðsson fní Kaupmannahöfn: Eg hefi f,íu ao svara víð-

'víkjandi þ"í, sem sagt hefir verið á móti mer, því það, sem sagt hefir
verið, liggur mest í 6líkri skoðun á málluu, og ætla eg ekki al'>fara
lángt út í það HO sinni. Hinn heiðraði þíngmnður Árnesínga hneyksl-
aoist lí því, að eg kenndi helzt hirðuleysi um, ab fe'b hafcí fallið, og
það er nú ao vísu eblilegt af honum, sem álítur hlrðuleysíð og dug-
leysið eins og guðs kross, sem allir verði ao þola, og allir hinir dug-
legil mennirnir verði ao laga sig eptir. Hann sagðl, að meööl hefðí
her ekki Ieiuglzt í Reykjavík, þegar sent var eptir þeim; en þ6 þau
hafi ekki verið í Iyfjabúðlnni, þá hefi eg aldrei heyrt getið nm, ao
her hafi verið tébakslaust, og það vita þó allir, sein vilja vita það,
ao töbaksseybl er eins gott og lyf úr lyfjabúð. Vi'b lækníngamennirnir
óskum elngra betri lyfja en tébakslns, Hinn háttvirtl 5. konúngkjörni
þfngmaður sagði, al'> meiri hlutinn hefði ætlazt til, ao þetta væri bæn-
arskrá um n;íoargjöf, en því á þá ao bioja um það af rfkissjóðnum?
Eða geta prestar ekki tekið það af tekjum kirknanna, eba Ielngtð
leyfi til al'> taka það af portioninni, eins og stundum hefir átt ser
stað, þao var líka öðru máli ao gegna eptir fyrri klaðann, þó stjórn-
in þá bætti upp kúglldin, því þá hafði hún gjiirt allt aðrar r.iðstaí-
anir en mi, Hinn helðraði (ramsögumaður sagðl, al'> stjórnin hefði
ekki farlð al'>níoleggíngum þíngsins 1857, og því væri það hennar skylda,
að borga mí fyrir annara syndir; en hafi stjtírnin haft gildar ástæður
.íyrlr nokkrum hlut, þá var það fyrir því, ab fylgja ekki upp.ístúngum

þíngslns 1857, og þó aðrir færi eptir þeim Irfviljuglega, þá getur
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þa'6 ekki verlð annara notagjald, en þeirra ;;j;ilfra. þa'6, sem hann

sagðí, a~ kúgildi Reynis lÍ Akranes! hefði drepizt í höndum læknis-
ins, þá getur það vel verið satt; en það er ósannað, að hann hafi
verlð kallaður þ;ínga'6, fyr en of seint, ehu a'6 það se a'6 öllu leyti
saklaust af hálfu víðkomanda ; hann skýrskotabi til dóms, sem Í þVÍ
hafi verið felldur, en það er enn ósagt, hvort s,í dómur IIafi verið
réttur; það hefir ekki enn komið' til rannsóknar. Hinn háttvirti
þíngrnabur fd Norbur-Mrilasýslu skoðabí það sem skyldu stjórnar-

innar, a'b sjá um, a'6 prestarnir f,íí hin Iöllnu kriglldi, og skoðar kú-
gildafalllð eins og skriðuhlaup lÍ jörð; en mer sýnist það edd eiga
saman; og þó a'6 svo væri, þ/í veit eg ekki til, að skriðu.iföll hafi
verið borguð IÍr rfkissjéðnum ; en hann hefir rett a'b mæla í því,
að það er ekki meiri skaði ilO kuglldamísslnurn en skriðuhlaupi,

þó liggur skriðan ekki nema um nokkurn tíma ~i jörðunni, og
svo grær upp IÍr henni aptur. Hinn heiðraði þíngma'bur Mýra-
manna sagði, a'6 það væri miklu meiri skaði af Iækníngunum, en af
nlðurskurðínum; en eg skal segja honum það, að Húnavatnssýsla
varð lí einum nuinuðí fyrir 70,000 rd. skaða af niðurskurðinum og
er þa'b þó ví:;t alltilfinnanlegt; að minnsta kosti mundi það hafa
heyrzt, ef það hefði verlð her áSuourlandi; það er einnig varlega
gjörandi, að tala um skaðann mí enn sem korníð er, þVÍ skabl nið-
urskurbarmannanna er bníbur, og þVÍ briíðarl sem skaðinn er, því
verri er hann; og allir vita, að úr þVÍ búið er að drepa niður fe(),

þá lifnar það ekki upp aptur; en svo leingi, sem líf er, er líka von
um bata. þa'b er líka eptlrtektarvert, að her er ekkert það skoðað,
som gott hefir leitt af Iækníngunum, en lækníngunnm er kennt um
þann skaða, sem einmitt hefir leitt ar niðurskurðinum.

Indriði Gíslason: Eg heyrði það, að þíngmanni Mýralllanna
þótti eg vera bráðlntur eða stórhuga, a'b hugsa það, að kláðanum
yrðl bráðum útrýmt; en mer finnst það nú eingan veginn ástæðu-

laust eptir fjögra ára lækningar, og þegar að nú, eptir því sem
"Hirðir" kennir, a() ekki eru eptir Í Árne:lsýslu nema einar 68 kind-
ur sjúkar, og þegar mí a~) maður skyldi álíta, að Í 5 sýslum væri
68 kindur að meðaltali, þá eru eptir því einar 340 kindur Í suður-
arntinu, og þegar híngað eru nú komnir 2 eríndsrekar með margt af
dýralæknum, og 30,000 dala, með nægð af lyfjum og allsnægtum,
hvernig getur nokinu l;í'b mer það, þó eg hugsi, að þeir yfirstígi
klabann á einum 340 kindum með þessu öllu, og ekki sízt þegar
hin grófa fjárfakkun hjálpar til? En 11\'Oft aö þessi fækkun kláða-
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fjárins er a'b þakka níðurskurðí eða lækníngum, það læt eg ósagt a'6
þessu sinni. Hinn heiðraði þíngrnaður Ísflrðínga sagði, að stjórnin
hefbí ekki sklpað niðurskurbínn ; eg held þó, að hún hafi skípað ekki
elnringls lækningar og verði, heldur og óbeinlínis niðurskurðinn líka,
og það var með ráðherrabrðflnn af 30. sept. 1857, þar sem það gaf
amtmönnunum fullan rett til allra þeirra athafna Í kláðarrrálínu,
sem væri samkvæmt vilja amtsbiia, og held eg eptir þvÍ, sem al-
mennt geingst víð her á þíngl, a'b það verð! ab kalla þetta rað-
herrabréf stjórn.

H. G. Thordersen : Eg ætla nú ekki að fara lít Í klaðamalíð,
en einúngis að reyna að verja meira hlutans uppástringu. Hinn hátt-
virti þingmaður frá Ísafjarðarsýslu tóh: það fram í ræðu sinni, a'b
hann áleit það ætti síður við, að bi'tja um styrk úr rfklssjóðnum, eu
a'b prestarnir tæki það af sjóð kirknauna. Eg vil þó segja honum,
a'b eg er Í þeim efnum svo kunnugur um allt land, a'b eg get full-
yrt, að það eru f;íar kirkjur, sem eiga meira fe, en geingur til að
halda þeim "ið, og margar ekki einu sinni svo mikið; en samt sem
áður álít eg gott, a'b vekja athygli manna á þessu, því það gæti 1l11í

ske komlð ser vel á sínum tíma að taka til þess, sem afgángs er
]ljá hinum ríkari kirkjunum, og þó það geti aldrei orM'b rniklð, af
þVÍ þær kirkjur eru svo fáar, þá gæti það óneitanlega hjálpað nokk-
uð til, þó það verði ekki mikið á móti þeim skaða, sem menn hafa
þegar líblð, því hann er óneitanlega afarmiklll. Annað ætla 'bi eg
ekki a'b taka fram viðvíkjandi ræðu hans, því eg hefi ekkert á móti
henni a'b öðru leyti.

ll. K. Friðriksson: Mer, finnst nú sumir fara nokkuð lángt
út fyrir aðalatriði málsins um endurreisn kúgildanna, þar sem menn
koma með heilar sögur um það, a'ð menn hafi viljað drepa klábann
fyr, en þeir sáu hann, fyr en hann kom í nokkra sauðkind þeirra;
þegar eg nú lít til þessa máls, sem her ræðir um, þá ætla eg ekki að
fara út í klriðamálið, þótt eg í þVÍ geti haft ab minnsta kosti eins
mlkíð atkvæði og þeir, sem aldrei hafa feingizt við eða se'ð lækn-
ingar, aldrei se'ð kláðuga klnd, En spúrníngín er um það, hvort
biðja skuli stjórnina, a'ð bæta þeim upp kúgildin, sem mlsst hafa fe
sitt, án þess með neinu móti að vera skuld í því, enda þótt þeir
hafi haft víð allar skynsamlegar lækníngatílraunlr , en her vantar
helmínginn af níðurlagsatríbum meira hlutans, því að enda þótt eg
fyrir mitt leyti vildi sty'ðja a'ð því, að þess konar lelguliðar feingi
nokkurn styrk, til ail koma upp aptur ásaubarkúgtldanum, þá vil eg
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fara fram á þao einúngls með skilyrði meira hlutans ; eg "ii eHí,
að hver slébínn, sem hýr á lens-kírkjujörð, f;Íi gjald af þVÍ opinbera,

þó hann hafi misst kriglldin ; en mer þykir sanngjarnt, ao þeir fái
uppbót, sem reynt hafa ao bjarga þeim, og þó misst, og því verður
að bæta her víð þessu skilyrði, eða eg get ekki greitt atkvæði fyrir
þVÍ. Eg held það se öllum ljóst, að lelgullðnr, hvar sem eru, geta
ekki átt lagaheimtíngu á því, að fá borgun fyrir kúglldín, sem Iallið
hafa, hvort heldur er á opinberum eignum, eða einstakra manna
eignum; en ef þeir annaðhvort sökum Iatæktar ekki geta reist kú-
gildin aptur, eða það sannast, að þeir hafi haft allar þær tilraunir
við lækníngarnar, sem fyrírsklpaðar hafa verið, þ,i er nokkur sann-
girni fyrir þVÍ, ao þeir f<Íi nokkra uppbót.

Jón Petursson: Eg vil biðja hinn hattvirta [orseta ao sjá um,
þegar atkvæðaskr.iín í máli þessu verour prentuð, að þessu yrðl
bætt aptan vlð níðurlagsatrlbl meira hlutans.

Guðmundur Brandsson: Út af því, sem hinn luíæruverðugl
2. konríngkjörní þingmaður mælti m6t þVÍ, að stlptsyfírvöldunum
yrði Ieíngíð fe til útbýtíngar, vil eg áskilja mer það breytíngarat-

kvæði "io minna hlutans uppasningu, ao eptir orðin "til þess", komi:

"eptir þeim reglum, sem stjórnin gefur", og ao í staðinn fyrir "kirkju-
jarðir", verði sett: "Iens-Idrkjujaroir«; eg skal orða það nákvæmar
seinna; ef þetta fæst, þ,i verður þeim bjargað, sem mest mælir mco,
og pá þurfa stiptsyfírvbldln ekki heldur ao kvarta yfir, að þau hafi

ein gal' reglur að fara eptir, þegar þau eiga ao fara ao ú!býta fe~tyrk
þessum.

Magnús Andl'eslwn: Eg stend upp til þess fyrst og fremst, ao
IÝda því yfir, ao eg er ekki ánægour með dóm hins háttvirta þíng-
manns Ísfírbínga yfir mer, þar sem hann segir, ao eg álíti hirðu-

leysi, trassaskap og allt þvílíkt guðs kross, sem menn hljóti að vera
undlrkastabir ; væri eg þess megnugur, mundi eg skjéta þessu máli
til ætra dómstóls, og óska, ao þar væri teklð til greina, hvort klaba-
sýkin, sem geisaOi yfir Árnessýslu haustlð 1857, "ar hirðuleysi að
kenna, eta hvort hún var vlðraðanleg með þeim ktíngumstæbum,
sem þá voru. Hinn háttvirti þínginaður bar ekki mál IÍr munni mer
um það, að skortur hefði má ske verið á kláðameðölum; en hann lagði
bótina með nefnilega, að nóg mundi hafa verið af tóbakinu, sem væri
bezta -kláoame~al; þetta held eg se nú að berja í hrestlna, og þó
ekki svo, að þeir verði dnI dir. Eg verð að segja honum það, að þá
var ekki fllri~ a~ prédíka þann lærdóm, ao tóbakslögur læknað!
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þenna klaða ; það er upp kornið á seinni tí~, enda þó það hefði
verið þekkt, mundi tdbakíb, sem þ,í var fyrir hendi, hafa n<Ío skammt
til að lækna allan fj;írfjöldann, sem þ,í "ar í sveitunum; en kláðlnn
hef'bl varla beðið eptir því, að mebol væri sókt til annara landa;
bann var zíkafarl en svo, Þíngmaourinn mælti lÍ þ;l lelð, ao þeir,
sem hefðl af heimsku, sérvlzku eða hleypídömum drepíð ærkrigíldin,
blyti að hafa sinn skaða svo búinn j það getur nú verið, að hann
túlki þannig mallð fyrir stjórninni; þetta er hans sannfæríng, það
efa eg ekki, En mín sannfæring er á aðra leið ; hún er sú, a~ þeir
gjörðu bezt i klaðasveltunum, sem Idguðu krigílduuum í tíma, með-
an þau voru nokkurs vlrbl ; þar sem dreglð var að fella þau, þar
tapaðíst allt verð þeirra. Eg get varla öðru trtiab, en ao stjérnin

líti með sannglrui á þetta mál, se henni réttilega fril því skýrt, og
veiti styrk, til að endurreisa kú gildin á opinberu eignunum, svo skab-
inn ekki lendi allur á hlutaðeigendum, sem ómögulega geta borið
bann margur hver, og svo flýtur þar af, ao jarðlrnar falla í verði.

Ásgeir Einarsson: Eg vil spyrja þíngmann Reykjavíkur, hvort
hann ætli að orða breytíngaratkvæðí sitt svona : "ao þeir, sem hafi
víð haft skynsamlegar tilraunlr", o. s. Irv.; en hver á að dæma UIII

það? Ætla yrðí ekki álíkir dómar um það, eins og kl.íðamallð sjálft?
Hann heldur, að þinginu detti ekki í hug, ao senda þetta til stjórn-
arinnar, og því vil eg spyrja þíngmannlnn, hvort það hafi verlð al-
vara hans eða spaug, svo það verbl ekki til hneykslis.

II. ](1'. Friðrikseon : Eg hefi ekki iískllið mer neitt breytíng-

aratkvæði, en eg hefi sagt, ab eg gæti ekki verlð með uppástring-
unni, eins og hún er prentuð her, heldur með Því skilyrðl, sem
stendur í nlðurlagsatriðí meira hlutans. Eg er hræddur um, ao lít-
io komi út af því, en vll þó leggja því llcsyrðl, en með þvi einu
skllyrðl, sem meiri hlutinn til tekur.

Framsögumaður: Eg vil áskilja mer breytíngaratkvæðl, að það
verði sett: lenskirkna- og opinberra kirkna- jörðum, þar eg ekkí
veit, hvaða melníngu menn kunna ao leggja í hitt fyrra. Mer þykir
nri mlklð talað um klaðann, og er eg hræddur um, ao lækníngamenn-
írnlr sjálfir se orðnir tómur khíði og kaun, þeir taka svoddan kipp,
ef nærri þeim er komið. Hvað upp.ístúngu minna hlutans vlðvíkur,
þá er ekki ólíldegt, að eins og stjórnin veittl 30,000 rd. til lækn-
inganna, eins muni hún, eptir upp.istúngu lllinna hlutans, veita d.í-
lítinn styrk, því það er hvergi til tekið, hve míklð; en eg vona hún
"(liti d.ilítíð strax, og bíði ekki eptir útrýmíngu klaðans ; þYÍ eg
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6ttast fyrir, a'6 sumir letguliðar á kirkjujör'6nnum yrM soltnír, ef
þeir ætti að bíða eptir afdrifum kl.iðamálslns. -

Þórður Jónassen : Mer þykir það vanta í þessu máli, a'6 þa'6
liggja ekki fyrir, eins og þíngi~ nýlega heyrði, neinar skýrslur fr;l
hlutaðelgandí prestum UIII, hvað miktð se Ialllð af kúglldunum el
klrkjujörbunum, og þessi skýrsla virðíst mer nauðsynleg, á'ður en
málinu er hreift víð stjórnina; eg held þa'ð því yrOi ar.ingurelaust,
a'ð hreifa mállnu, eins og það liggur nú fyrir; mer þykir það því
líklegra af því, sem það var nýlega teklð fram um kiiglldln lÍ kluustra-
[örðunum í Húnavatnssýslu ; það er líka athugandi, að þa'ð stendur
öðruvíst á mina, en í fyrra sklptlb, þegar klaðinn gekk her; þá var
skipað að skera, her ekki, og það hefir verið sagt, að her hafi sum-
staðar t. a. m, í Rángnvallasýslu verið skoríð niður heilbrigt fe, aC
tómum ótta fyrir kl.iðanurn, og þeir, sem svo hafa gjört, ætti þó
naumast a'O fá styrk til að koma npp aptur krigíldunum. En nú
kemur þn'ð fyrir, þegar allt er komið í kríng, að einstakir prestar
eru í vandræðum lít af kriglldunum, sem eru fallin í klabanum, þrátt
fyrir lækníngatilraunir; þessir einstöku geta þ;í leitað aðstoðar, og
eg er viss um, að stíptsyftrvöldín verða því llðslnnandl. Mer sýnist,
a'ð sumstabar mætti raða úr þessu með hjálp kirknasjl!'Oanna, en
biskupinn, sem er öllu því, er þar að hnígur, svo kunnugur, telur
tormerki á þessu, og því þori eg ekkl að halda þessari skoðun
áfram.

H. G. Th orders en : þar sem talað hefir verið um, hvort ekki væri
inn komnar skýrslur um, hve mild'O fallið væri af krigildnm á kirkju-
jörðunum, þá ern ekkl til mín komnar neinar skýrslur um það, en
umkvartanír úr ýmsum áttum, og úr fleiri örntum, og því hafa stípts-
yfirvöldin ritað stjórnarherranum um það; en af nákvæmum skýrsl-
nm er ekki ein einasta komin frá prófösturn, sem ei heldur er að
búast víð, því þeir höfðu einga skyldu til þess í þessu málefnI.
þa'ð er auðséð, að meiri hlutinn ætlast ekkí til þess, fyr en þegar
klaðínn er um garð geinginn, að þetta llluni fást, en a'ð þá muni
fást áreiðanlegar skýrslur; og þá verður eHi neitt við það gjört af
stlptsyfirvöldunum, fyr en skýrslurnar eru komnar, og yi'O þær eru
gjörðar tílhlýðllegar athugasemdir, til leiðbciníngar vlð útbýtínguna,
og þó þær se ekki komnar nú, gjörir meiri hlutinn þó rá'ð fyrir, a'6
þær sjálfllagt verði komnar þá.

Petur Petursson: Vi~víkjandi þvf, sem hinn haæruverðugl 2.
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konúngkjörnl þingmaður nú sagbl, skal eg lýsa því yfir, að það
fullnægir mer algjörlega, með tilliti til fyrirspurnar minnar.

Framsögumaður : Eg vil leyfa mer að svara hinum háttvirta
1. konúngkjörna þingmanni þvf, ao eg skal öldúngis ekki neita því,
að einstaka kí nu hafi verið skorin hellbrígb ; en þegar klribínn "vnr
kominn svo megn, þ,\ höfðum víð í Ríngtírvullasýslu dæmi Árnes-
ínga fyrir augum; þeir settu á vetur mikið af khíðsjúku fe, en hvern-
ig fór? þeir gáfu upp hey sín um veturinn, og svo hrundi það niður
í höndum þeim, útsteypt í kl.íða, horað og óæ!t, svo þar misstu
þeir feo fyrir ekki neitt, og heyið með, og var slfkt ófögur sjón, og
vildum víð varast þeirra vítl ; það er heldur ekki gott að sjá strax,
hvort. kindin er sjúk eða ekki, því það getur komið fram í henni
seinna. En í þeim hreppum, sem heilbrigt nr feo, vorn vlð hafðir
verðir, og vero eg þVÍ ao neita, að fe hafi almennt verið skorið
niður heilbrigt.

Forseti: þá kemur, samkvæmt dagsknínni, til undirbúnings-
umræðu nefndarálit í málinu um nýtt stjórnar(yrirkomulag; eg hefi
látio prenta nlðurlagsatrlðí nefndar.ílltsins, og vona eg allir þíng-
menn hafi þau fyrir ser; (ramsögumaður er hinn háttvirti þíng-
rnabur Ísflrbínga.

Málio afhent (ramsögumanni, sem las upp nefndaralítið svo
hljéðandl :

"Hið virðulega þing hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd, til ao
segja álit vort um tvær bænarskrár. sem til þings eru komnar frá
tveim héruðum, þar sem almennir fundir hafa haldnir verlb, í Barba-
strandarsýslu á Kollabriðurn, og í Múlasýslu á Þínghöfða, um, að
alþingi sendi konúngl vorum bænarskr.í, að hann uppfylli heit sitt,
sem gefið er í konringsbref 23. september 1848, með því að kalla
s!\man aukafund í landinu sjálfu, er segi álit sitt um fyrirkomulag
á stjórn Íslands í alríkinu; hin siðari bænarskraín tekur ao eins fram,
að alþingi biðji konúng, að hann gefi oss mildilegast lög um stjórn
her á landi, og samband Í:llands víð Danmörku, löguð eptir uppá-
stúngum og bænum alþingis 1853 og 1857.

Ver höfum átt fundi með oss, til ao ræða þetta mál, og leyf-
um oss her mco ao skýra þinginu frá áliti vorn á þessa lelð :

þa'ð er þjóðkunnugt orðlb, að þegar stjórnarbreytíngin "ar að
kornast á í Danmörku, og stefnt var saman rfkísþíngí, til að ræða
frumvarp til stjórnarskipunar fyrir komingsríkíð Danmörk, þá gaf
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komingur vor OSS Íslendíngum það heit í komingsbréfl 23. sept br.

1848, jafnframt og hann kall aði nokkra menn af -Íslands hálfu uí
ríkisþíngs, að ekki skyldi verða endileg alyktun gjör~ um stjórnar-
fyrirkomulag íslands, eða samband þess og rettindi til móts við hina
rfkíshlutana, fyr en þingi í landinu sjálfu hefði gefizt kostur lí, að
segja um það álit sitt.

Samkvæmt þessu heityrði voru kosningarlög til þjóðfundar her
á landi samin, og liig~ fyrir alþfngi 1849; en 1851 var fundurinn
haldinn, og frumvörp lögð þar fram, sem fyr hafði verið ákYeOi~j en
á~ur málin voru fullrædd , sleit hinn þáverandi erlndsrekl konúngs-
ins þfnginu, svo að málin urðu eigi rædd til lykta. Í konúnglegrl aug-
lýsfngll 12. mai 1852 er heit komings endurnýjað, og aptur í aug-
lýsíng 7. júní 1855, en þó á þann hátt, að þar er lofað, að ekki
skuli verða útkljáð mál þetta um stjérnarfyrirkomulag Íslands, nema
tilWgur alþíngis verði heyrðar um það. í hinni konúnglegu auglýs-
ingu 27. maí þ. á. er sagt, að komingur hafi ekki seð Ser fært nú
sem stendur, að leggja fyrir alþíngi lagafrumvarp um fyrirkomulag
á stöðu Íslands í ríkinu, en að hann víldí lríta Ser vera annt um

það, svo fljótt sem kringumstæður leyfa, að leiða mril þetta til lykta
á þann haganlegasta hátt, sem verða megi, enda skuli þá, þegar
málið kemur til íhugunar, tillögur alþíngis verða teknar til greina,
svo sem framast er unnt.

t'nr sem bænarskráin frá Kollabribaíundl fer fram á, að konúngl
vorum verði rituð bænarskrá um, að efna sitt mildilega heityrði frá
23. septembr. 1848, þ1i getur nefndin ekkl annað, en verit) á því
með belbendum, að þetta hið konúnglega heit yrði bíði enn uppfyll-
ing:!!' 'sinnar, og að sú uppfyllíng se ekkl fullkomin, nema þjóðfund-
ur se stefndur ;i sama hátt og eptir sömu kosníngarlögum, eins og
1851. þa'ð er nefnilega ljóst, að konúngur hefir í brefi sínu 23.
septbr, 1848 mildilega lofað, að fundur í landinu sjálfu skyldi segja
álit sitt um stjérnarmallð, áður það yrði til lykta leitt; það er enn
fremur efalaust, að þessi fundur í landinu sjálfu er þjéðfundurlnn,
sem haldinn var 1851. þar eð nú fundi þessum var slitið, áður en
honum gat gefizt færi <1, að segja álit sitt um málið á reglulegan og
löglegan hátt, þá er það enn framar auðsætt, að tllg.íngur fundarins
eptir komíngsbrðfl 23. september 1848 hefir ekki nabst fyrir þá sök,
að samkomulag komst ekki á, og það er þá samkvæmt því, sem
almennt er annars siður, ab stefnt er nýtt þíng, og stofnað nýtt sam-
komulag; en hins er a~ nefndarinnar vitund öldúngis ekki dæmi, a~
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stjórn hafi :ln nokkurra orsaka, annara en þeirra, a~ samkomulag
hafi ekki kornist á, sleglð svo a~ segja botninn í og sett í stans svo
áriðanda malefni. þau konunglegu heityrðl, sem gefin eru fyrst í
auglýsfngu 12. maí 1852 og síðnr, að mal þetta skuli ekki verða
útkljá'ð, fyr en alþíngi hefir Ieínglð færi .i, að segja um það álit sitt,
eru, eptir nefndarinnar all ti , ekki endurnýjan heityrbísins í kornings-
bréfinu 23. septbr. 1848, heldur taka þau fram þab, sem þegar er
fullkomlega ákYeci~ í alþfnglstílsklpunlnnl 8. marz 1843 § 79; en
slík endurnýjan :i fullgildri lagagrein gæti hðr ekki :i1itizt nauðsyn-
leg. Ver verðum öllu fremur a~ alíta, a~ her í hlj6ti að vera f61gin
endurnýjan heltytðislns frá 23. septbr. 1848, a~ minnsta kosti þar
til það væri aptur teklð; en það er kunnugt, að komingur vor hefir
aldrei tekið aptur heit sín, heldur haldið fastlega, hvað hann hefir
lofað, og það þó miklu meira hafi reynt lí, en her í þessu m.ili.
Ekki verður heldur áliti~ svo, að alþíngi væri með þessu móti sett
í stabinn fyrir þjöbfundlnn, því alþíngisheltyrðlð er eldra en hitt,

og getur því ekki kornið í þess stað, nema hitt se beinlínis aptur
tekíð, .sern það hefir ekki verið. Nefndin getur því ekkl betur Se0,
en að konúngsbrðf frá 23. septbr, 1848 standi enn óhaggað, og a'6
"er höfum fullgilda ástæðu til, að skýrskota til þess. þar á móti

virðlet nefndinni, að menn geti hugsao ser þær kringumstæður, að
stjórnin kynni að vilja fyrst leggja þetta 1l11í\ fyrir alþíngi, samkvæmt
alþfnglstllsklpunarlnnar § 79, og gætnm ver þ/i hugsað oss, að þá
kæmist á þ,10 samkomulag, að alþíngi annaðhvort gæti áliti'ð heit-
yrði konúngs uppfyllt í öllu því verulega, no efninu til, eh að sam-
ariköllun þjóOfundarills og meðferð hans á malinu yrðl svo greið, að
það yrði svo að 5cgja ekki annað, en formið eitt. þetta er ~:;tæ~a
nefndarinnar til þess, að rriða þínginu til, að eluskorða ekkí a'tl þessu
sinni meðferð uuílsins víð þjdðfund, fremur en korningi vorum og
stjórn hans kynni að vera haganlegt, eimingls að "er fáum mál-
inu svo greiðlega flýtt, sem kostur er á.

Áour en nefndin fer fram í hin einstöku a'ðalatriH þessa mals,
sem henni þykir nauðsyn ab áhræra, eins nú og að undanförnu, skul-
um ver taka fram eitt almennt atriði, sem mjög svo snertir þetta
mál, og hefir híngað til verið því til fyrirstöðu, sem er það, ao ekki
skyldi vera níðlegt eða fært, ai'J koma :i stjérnarskipunarlagl her á
landi, meðan ekkl væri komið II skipulag í hinum hlutum ríkisins.
þetta finnst nefndinni ekki vera á neinum réttum rökum byggt, eptir

því, sem her hagar til. Ef a~ Ísland hefði verlð, eða væri svo inn-
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llmað, annaðhvort alrfkínu . eða konrlngsrfkinu, a'6 hvorttveggja yr'ði
áliti'6 sem ein heild í strángasta skilníngi, eða ef Í:lland hefðl svo
mikið saman víð hina hlutana að sælda, eða svo mörg mál sameig-
inleg, a'l> öll stjérnin og lögin, og framkvæmd landstjórnarinnar væri
samtvlnnað, þá væri nokkur ~ísta·ða fyrir slíkri bið, meðan ekki værl
lítkljá'l> stjórnarmál hinna hlutanna. En væri 8"0, þ,i hefN mállð
allt aðra stefnu, þá mundi Íslendingar taka þátt að tiltölu í sjálf-
um þeim umræðum, sem snerti stjórnarfyrirkomulag allra ríkishlutanna,
og biðin væri oss þá ekki lakari en ö~rum. En þessu er nú allt
öðruvíe! varið. Ísland hefir hvorki haft hlutdeild í þeim málum,
sem snerta alríkið eða komlngsrfkið ser í lagi; það hefir hvorki haft
fulltrúa á ríkisþínginu ne í ríklsr.iblnu ; það hefir ekki tekið þátt í
kosníngum til hvorugs þíngsins, og ekki heldur Icínglð í ríklsr.iðlnu
neinn konúngkjörlnn fulltrúa; þó hafa verið í rlklsraðínu fulltrúar
fd Slésvík, Holtsetalandi og [nfnvel Laenborg. þa'6 er á þessu a'l'>
nefndinni vlrbist auðsætt, a'6 Ísland er óvi'6ri'bi'l> stjórnarmál hinna
hlutanna, og ver getum Þ"í heldur kallað þetta vafalaust, sem upp.í-
stringur minna hlutans á þjó'/)fundinum grifu stjórninni fulla ástæðu
til, að veita Íslandi a'l> sínu leyti hluttekning í alrfkisþíngl, en þa'6
hefir þ(í alls einga feingiö. En þegar Í:íland cr þannig frátikili'6
stjórnarmálum hinna hlutanna, og hefir einga hlutdeild í meðferð
þeirra, þá er auðsætt, að cingin vandkvæði eru á fd þess-
ari hlíð, að stjórnarrnál "ort geti kornið til afgreiðslu ser í lagi.
Hvernig sem m:íli þessu yrði hagað her, þ,i yrN eingin ályktan þar
af dregin til hinna rfkíshlutanna, enn síður nokkur SIÍ ályktun, er
gæti gjört stjórninni nokkurn örbuglelk eða talrnantr í viðskiptum
hennar við þá. þetta staðfestlst einnig, þegar lltíð er til margra
aðalmálanna þeirra, er til greina koma í samskipturn milli Iandspart-
anna í hverju ríkí, því þá verður það ljóst, að Í~landd JTI<íleru mest-
megnis sérstaklegs eðlis, og það hefir eingan þlítt í hinum helztu
ríktsmálum, svo sem um her, flota o. s. frv. þess má enn framar
geta, að allir þeir hinir áður nefndu ríkiehlutar hafa Ielnglð stjdrn-
arskrár ser í lagi síðan 1848, og sumir í miklu frjálslegri stefnu,
en á~ur var, svo stjórnin hefir þar ekki tekið til greina, hversu hag-
a'6 væri til í öðrum rfkishlutunum. En slíkur dr.íttur á þessu mali
fyrir Íslendingum getur ekki annað, en valdið' megnri ó,ínægju og mikl-
um skaða, jafnvel fyrir þjóðleg mál þessa lands, bæði smærri og stærri.

Þegar um er a'l> ræða, a'l> koma stjórnarmáli landsins á unibót-
arveg, þá mætir OS5 fyrst sá annmarki, a~ framkvæmdarstjórnin er
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bæði veík og sundurdeild. Eins og hefir veríð, og er enn, þá eru
úrslit sðrhvers máls, hversu lítilvægt, sem það kann að vera, hjl1
stjórninni í Kaupmannahöfn, sem verour að byggja alla úrskurði sína
mestmegnis á skrifuðum skýrslum embættismanna. þrír arntmenn
hafa hina veraldlegu stjórn á hendi, hver í sínum hðrubum, án þess
nokkur sú tilsjón geti verið með embættisfærslu þeirra, hvorki frá
stjórnarinnar hendi, ne frá hendi alþýðu (arntsrað), sem nokkur
trygging se að, VíMtta landsins og hið éfullkomna fyrirkomulag,
sem her er á pöstgaungum og vegabótum, veldur því, að
þeir geta ekki borið sig saman um stjórn almennra mála, eða
komið saman, nema með ærna kostnaði og fyrirhöfn, en aðalstjörnin
er í öoru landi, í 300 mílna íjarlægb, og veit opt ekki mánuðum eða
missirum saman, hversu fram fer. Alþingi hefir optar en einu sinni
tekið fram, a~ einhver hin mesta lands-nauðsyn væri, að bæta rir
þessu, að setja hef á landi yfirstjórn, þ;í er hefði framkvæmdarvald-
i~ á hendi, að leggja undir hana öll hin sérstaklegu mríl landsins,
og að hafa hana svo úr garðl gjörða, að hún gæti haft framkvæmd-
arfulla umsjón nm, hvernig héraðastjérnin færi fram, og yfir höfu'b
að tala gegnt þeim skyldum, sem landstjórninni ber. Nefndinni þyk-
ir ekki nauðsyn að taka fram, hvort nmtmenn mundi með þessu móti
verða 6þarlir, eða ekki, en lnin getur vel hugsað ser, ao yfirumsj 6n
í héruðum mætti koma fram með mörgu móti, og það er þessi yfir-
umsjón, sem er aðalatriðið í þessari grein. Alþíngi hefir á'bur stúlig-
ið upp lí, að í landstjórnina yrði settir þrir menn, og að þeir hefði
aðsetur sitt í Reykjavík þetta ætlar og nefndin vera vel tllfallið.

Þegar nefndin hugsar ser samband þa'b, sem verða ætti milli
landstjórnar þessarar og komingsins á aðra síðuna, og landsmanna á
hina, þá hefir alþingi stungið upp á, að einn maður væri meðalgaungu-
maður hjá konúngl í þeim málum, sem ganga til hans úrskurðar.
en á hina hlíðina, að landstjórnarmenn ætti setu á alþíngt, og heidi
þar svörum uppi fyrir hönd stjórnarinnar. Nefndin álítur, a~ hið
fyrra atríðið se svo sj;Í}f~agt, að það þurfi eingrar frekari útlistunar
við, þar ;1 móti játar IIlÍn, að Í hinu síðara atrlðinu um landstjórn-
armennina mæta margar athugavarðar greinir, en henni vírðíst, sem
þær lúti helzt i þessar aðalstefnur : hvort landstjórnarmenn skyldi
allir vera með jöfnu valdi, sem eins konar stjórnarráð, eða einn skyldi
vera æðstur og hinir tveir honum undirgefnir; hvort þessi landstjórn
skyldi vera löguð á þann hátt, að hver þeirra þriggja hefði a~ vísu
sína deild lundstjdrnarlnnar, en allir kæmi þó fram sem ein stjórn,
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eða að hver 11m sig hefði sína stjórnardeild til umraða, og bæri
þeir sig að eins saman um hinar almennu grundvallarreglur fyrir
stjórn sinni; hvort þeir skyldi allir bera ábyrg~ fyrir alþfngí, sem
ver nú gjörum sjálfsagt ráð fyrir að feingi fullt löggjafarvald í þessa
lands málum, eða að eimlngis tveir þeirra skyldi bera ábyrgblna, en
einn, landstjórinn sjálfur, hefði að eins ábyrgð fyrir konúngi, eða væri
sem í hans stað í hinum innlendu málum; þar með stendur þa~ í
sambandi, hvort þeir allir skyldi vera settir af konúngl, eða hvort
hann setti að eins landstjórann, en landstjórinn tæki ser aptur hina
tvo sem ráðaneytl, eða til landstjórnar með ser; en þetta er með
öðrum orðum, hvort athæði alþíngis, eða meira hluta þess ætti ai'>
hafa fulla þýMngu í lnndstjérnlnnl, eða landstjdrnarmenn kæmi að

,eins fram, til a~ gefa skýrslu r, en væri ekki undirIagNr ályktunum
þíngsins í straungum skilníngi. Nefndin finnur, eins og ljóst er fyr-
ir hverjum þeim, sem hugsar um þetta mál, a~ það mundi gjöra hinn
mesta mismun á fyrirkomulagi lnndstjérnarlnnar, og allri hennar
framkvæmd, hver stefna tekin væri í þessum greinum, en hún hefir
ekki líIiti~ það skyldu sína, að bera upp í þrí tilliti neitt ítarlegt á-
lit sitt eða uppástringur, með því líka, að henni vlrðíst ekki að þessu
sinni liggja fyrir þínginu neitt það, er gjöri uppástúngur um þessi
efni, frá þíngsins hendi, nauðsynlegar; því nefndinnni þykir sjalfsagt,
að þegar stjórnin legði fyrir alþíngi eða þjóðfund frumvarp um þetta
mál í heild sinni, þá mundi koma fram í þv! frumvarpi ljós merki
til þess, hverja stefnuna a~ stjérnin hugsaði ser, og þ,í fyrst væri
tími a~ ræða og alyktn um það efni.

Um það, að alþíngi yrðl veitt löggjafarvald og ályktunamlld í
öllum þeim múlum, er Ísland snerta, og áour hafa legíb undir með-
ferð þess, er ekki naubsyn fyrir nefndina a~ Ijölyrða. ÞjóOfundurinn
og alþíngi hafa verið eindregin á, a~ bcibast þessa, og komingur hefir
láti~ fulltrúa sinn bo oa alþfngl 1855, að stjórnin gæfi þar um vil-
yrði, Þa~ er auðsætt, a~ án þess getur ekki riHtindum landi! vori!
verið borgið, eða sjórnin í landinu haft það aðhald, eða veitt þá
tryggfngu, sem nauðsynleg er.

Fyrlrkomulagíð á dómsvaldi og dómaskipun er svo árí~andi
atriði, og SYO samtvinnað í eðli sfnu við fyrlrkomulaglð á Iöggjafar-
valdi og framkvæmdarstjórn, að það er sem einn liður þar af. Þeg-
ar löggjafarvaldið er innlent og öll framkvæmdarstjörnin er lögð
híngað, þá væri það hið mesta brot á móti rðttrl reglu, ef dóms-
málin væri lög\) undir dómendnr í ö\)ru landi, Þegar lögin em
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innlend og eru á landsins máli, þlí hljóta og dómarnir a'tl vera inn-
lendir, og réttarins þjónusta að fara fram á landsins máli frá upp-
hafi til enda. þa'ð hafa á'ður verið lög, að konúngur einn, með
beztu manna raðí, mætti breyta dómum, eður úrskurðum lögmanna,
eður æðstu ddmnra her á landi; með þessum lögum og með venj-
unni getur það helgazt, að hæstiréttur í Danmörku hefir dæmt í
íslenzkum málum, meðan SYO stöð, að konúngur sjálfur var annað-
hvort nálægur, e'ða menn hugsuðu ser hann sem n.ilægan í hæsta-
retti ; en síðan þetta hætti, er hæstírðttur í Danmörku ekki annað
en útlendur dérnstdll fyrir Í::;land, og hversu virðingarverður sem
þessi dómstóll er í sjálfum ser, þá gjörir ekki elnúngís þetta, a'ð
hann er útlendur, heldur og einnig það, a'ð hann er öldúngls ókunn-
ugur landshattum og flestu öðru her á landi, eins og líka túngu
landsmanna, það a'ð verkum, a'ð honum hlýtur að vera mjiig ör'ðugt
að dæma svo mál héðan af landi, að tryggjandf se fyrir alla hlut-
aðelgendur. þa'ð hlýtur því að vera ein af aðal-éskum landsmanna, a'b
dómaskipunin her ii landi verðí 5,'0 endurbætt, að öll innlend mál
geti íeinglð fullkomin úrslit her á landi.

þar eð þessi aðalatriði malsins eru orðín stjórninni svo kunnug

af hinum fyrri bænarskram frá þínginu, þykir nefndinni ekki þörf,
að alþíngi ítreki í þetta sinn hvert atrlðí ser í lagl, heldur að þíng-
i'ð sendi komíngi þegnsamlega bænarskrá um:

að harui mildilega vilji taka til greina bænarskrár og
uppástúngur þjóðfundarins og alþíngis í st,jórnarskipun-
armálinu, og láti flýta svo fyrir þessu áríðanda málefni,
að það geti orðið til lykta leitt, svo fljótt sem mögulegt er.

Reykjavík 8. ágúst 18,)9.

Jón Sigurðsson, Arnljótur Ólafsson. Gísli Brynjúlfsson.
formabur og framsðgumabur. Halldór Jónsson, Sveinn SklHason((.

skrifari.

Fr(tmsögumaður (Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn): Eg
skal nú ekki IJölyr'ða um þetta nefndarálit; þíngmenn sj.í, a'ð það er
eímingis ítrekun af því sem áður hefir verlð sagt, það er að eins í tveim
atriðum, sem nefndin fór leíngra fram, þeim nefnilega, hvort heityrði
konrings íbrefi fni _3. sept. 1848 se efnt, og hvernig á því standi,
og í öðru lagi, hvort stjdrnarsklpun Lland~ þyrfti að bíða eptir stj6rn-
arfyrlrkomulagl hinna rfkíshlutanna; UIIl þetta hefir nefndin sagt á-
lit sitt, en nú er því að fagna, sem gleðilegt er, a'ð konúngur vor
hefir með þeim orðum í auglýsingu sinni til alþíngls, 27. maí þ. á.
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þar sem segir: "Ver viljum l,íta oss vera annt um þat> SYO fljótt,
sem krtngumstæðurnar leyfa, a'b leiða mál þetta til lykta á þann
haganlegasta hátt, sem verða má, og skulu þá, þegar máli'b kemur
til íhugunar, tillögur ulþíngís verða teknar til greina, svo sem fram-
ast er unnt", lýst því yfir, ao stjórnin vilji sem fyrst leiða þetta
mál til lykta, eptir samkomulagi vio alþíngl, og þess vegna hefir nefnd-
in ekkí seo nauðsyn til, ao fara út í hin sérstöku atriði, en einkum
a'b biðja um, að rnalið verði leitt til lykta sem fyrst unnt er.

Magnús Andresson: Eg hefi nú veitt nefndaráliti þessu athygli,
og lýsi því yfir, að eg er því SYO meðmæltur, sem eg mest get, og
mun eg því greiða atkvæði fyrir því, að það, sem nefndin hefir tekið
fram, f,íí framgáng. Eg hefi áður á þíngi her verið þessu máli sam-
dóma; en þar sem nefndin fer leíngra, en :í'bnr hefir verið farið á
undanfarandi þíngum, þá er eg því einnig samdóma af öllu hjarta;
því eg hefi allt af viljað og dskað, að ver mættum öðlast stjórnarbót,
eða meira frelsi og do yfir oss sjálfum, en ver ao undanförnu höf-
um haft.

Komíngsfulltrúi: Eg þarf ekki ao fara mörgum orðum UIU

þetta mál, því eg hefi opt láti'b meiníngu mína í ljósi mn það her
á þínginu líður. Eg held, að nefndin hafi Iarlð reU að því, að hafa
nlðurlagsatrlbl sitt í almennum orðum, og fer nefndin þar í þá sömu
stefnu sem stjórnin, hverri einnig er annt um, ao þetta mál geti
orðið útkljáo svo fljótt, sem kríngumstæðurnar leyfa, hvað eo sj,i rnrí
af hinni keminglegu auglýsíngu til alþingis í ár. A'ð svo miklu leyti,
sem nefndin í álitsskjali sínu- ekki í nlcurlagsatrtðínu - virðist no
vera á þeirri melníngu, ao heityrði komings í brennu 23. sept. 1848
ekki se uppfyllt, og að stjérnarbétarmnlíð þess vegna ætti að koma
fyrir nýjan þjóðfund, þá get eg í þessu efni ekki verlð á sömu mein-
íngu; því mer virðist það ljést af auglýsingu kenrings af 12. maí
1852, að hann ætlar ser eintingls að leggja þetta málefni fyrir al-
þíngi, en ekki fyrir þjóðfund samankallaðan að nýju; og eg :íHt eingu
þar við tapað fyrir landið, en aukin vlrðíng þtngsins í því, a'b ekkl
er dreg ib (Til því þa'b málefni, sem einna er vandasaniast og landínu.
mest áríoanda. Eg skal einúngls drepa ,í eitt atriði, í hverju eg
ekki er, og aldrei hefi verið samþykkur því, er hér hefir verlð fario
á flot lí þínginu, það nefnilega, ab landsyflrddmurlnn skyldi einnig
verða æðsti démstéll eður hæstiréttur landsins; því þar í se eg einga
rðttarbét fyrir innbúa þessa lands. þetta segi eg ekki af neinu mis-
trausti til þeirra manna, sem nú sitja í rðttlnum, heldur af því, að
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ef þessi rettur ætti atl verða okkar hæsti rðttur, þ:í væri nauðsynlegt,
að skipa í hann fleiri mönnum, en þar til höfum ver hvorki faung
eða efni. þa'b getur líka verið, atl dómavaldssklpunlnnl i Dan-
mörku ver'ti breytt, :i'bur en lringt um Iíður, og er þ;i eigi ólíklegt,
no lík hreytíng mundi brriðum þar á eptir einnig komast her á, og
þ;í kynni líka spurning SIÍ, sem her ræðir um, a'b nokkru leyti geta
falli'b burtu. Í tiIliti til íramkværndarvaldslns hefi eg ætfð skilið
meiníngn þíngsins svo, sem þatl ætlaðíst til, að landstjórnin hérna
skyldi standa undir þeim stjörnarherra, er væri rá~.gjafi kenrings í
fslenzknm malefnum. Í Iíkíngu þar með virtist mer þess vegna og
8\'0, a'b Iandsyflrdömurlnn ætti að standa undir hæstarðttl.

Fram sögumaður : Vi'b\'í1<jandi því, sem hinn hattvírt! kon-
úngsfulltrúi sagði, skal eg einúngis geta þess, a'b nefndin fann ekki
ástæ'bu til, ao fara meira lít í máli'b, en eg hefi þegar sagt; en þar sem
konúngsfulltrúi skildi nefndaráliti'b svo, að landsstjórnin her í landi
skyldi standa undir stjórninni í Danmörku, þá má eg segja, að hvorki
hefl eg hugsað mer það SYO, og nefndin heldur ekki ; því það va-rt
þá nýlendustjórn, sem að vísu getur haft mikinn myndugleika á
staðnum, þar sem hún er, en er þó bundin við stj6nina i aðalland-
inu. þa'b er alkunnugt, aG hinar ensku nýlendur hafa landstj6rn með
nýlenduníðgjafa, sem að nokkru leyti er eins og í komings stað, en
þær lúta ÞIÍ undir málstofuna á Einglandi, og þtS hún ekki grípi
inn í málefni. þeirra, þá er það þó SYO a'b rðtrarfyrírkomulagtnu
til, a'b þau hlýða undir málstofuna og raðherrann fyrir nýlendu-
málunum; en eingum hefir dottíð í hug, hvorki stjórn eða alþingi,
ao skilja þetta SYO; enda hefðum "er þ,í lýst því, að Ver værum ný-
lenda, en það er einmitt það, sem "er höfum allt af mælt á móti,
og því hara upp.isningurnar einmitt mi~a~ til þess, a~ "er hefðum
einn íslenzkan mann í Danmörku, sem bæri mál "or íram fyrir kon-
únginn, en þar af leiðir, að landsstjórnin ei stæði í sambandi víð
konúnginn fyrir annara milliganngn, en þessa eina manns, því hann
hefði hi'b sama á hendi, hvað Ísland snertir, og ahir raðgjafar kon-
úngs fyrir hina hluta ríkisins; þannig hefir það allt af verið tekið
fram, og svona hafa menn hugsað ser það,

Konúngsfulltrúi: Af orðum þeim, er hinn hattvlrti framsiigu-
maður talaði, finn eg nauðsynlegt, að skýra nokkuð betnr það, sem
eg sagðl átan. Eg hefi, eins og hann, aldrei skobað Ísland sem ný-
lendu, og þa~ gjörir stj6rnin ekki heldur. En þar sem eg sagbí, að
landstjórnin her eigi stæði beinlínis undir konúngtnum, þá skyldi eg
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þar Yi~ tvennt: fyrst, ab konúngur ætíð þyrfti að hafa einn ráogjaf;i

eða stjórnarherra, er væri mllllmuður, að eg svo ab orM komist,
milli hans og Iandsstjdrnarlnnar, og þar næst, að hin merkilegustu
mélefní Íslands yrM ætíð ab yfirvegast, lí()ur þeim væri ráNb til
lykta í alríklsrsðlnu (Geheime:stat:5raadet).

Vilhjálmur Finsen: Mer finnst ekki eiga vel vib eða eðlllegt,
110 skýrskota til upp.ístdngnanna frá þjóMundinum; því þjóMundurinn
fór fram á ýmblegt, sem eg ímynda mer ab ekkl allir þíngmenn vlldí

gánga inn á nú, ef þær einstöku uppástúngur væri skoðaðar] það,
sem þjöðfundurlnn stakk upp á, var líka nokkuð öðruvísi en það,

sem alþíngi seinna hefir farlð fram á, og þll~ er því ekkl rett, ab
tala um þessar uppástúngur, eins og þær hefM verið þær sömu. Eg
held því, ab bezt væri, ab sleppa skýrskotun til þjóOfundarins, og ab
betur hefðí átt víð, ao gjöra sðrstakar uppastúngur, en ao vitna svona

til hins undangelngna,
Guðmundur Brandsson: Eg get nú ekki verið hinum 4. kon-

úngkjiirna þíngmanni samdóma; það er ekki melníng nefndarinnar, ab
skýrskota til uppasníngna þjéðfundarlns í þeirri veru, ab þær skuli

takast heilar og haldnar upp í frumvarp þab, sem beðið er nm, held-
ur yfir höfuð til alls hins undangeingna í þessu máli. Eins og her
liggur fyrir, má stjórnin taka það, sem henni lízt af npp.istringum
þjöðfundarins og síðnrl alþíuga; en það er fjarlægt, ao vilja titllykjn
tillögur þjóUundarins með því, ab nefna hann ekki Ii nafn, því hin
seinni þíng hafa í öllu verulegu verið á sama máli og hann, þó þa'b
se ekki eins ítarlega teklð fram og þá var gjört; en það er rett, ao
benda til þess til a~ sýna, a~ þínginu ekki se hugur horfinn frá því,

sem þá var.
Vilhjálmur Finsen: Spursnuílið er, hvort þetta þing vill und-

Irskrlfa allar uppástringur þjéðfundarins, því með því, að vitna til
þessara uppástúngna, lætur þíngio í ljósi, að það vilji Jara þeim fram.
Hvað þao snertir, ao uppastúngur þjéðfundarlns og hinna seinni þinga
ei hafi farlð í sömu stefnu, skal eg meðal annars benda til fj:írhags-
málefnisins; í því máli hafa hin seinni þíng farlð í aðra stefnu, en
þjóOfundurinn. Eg get nú að öðru leyti ekki greitt atkvæði mitt
fyrir uppástúngum nefndarinnar, hvort sem bent er til uppdstúngna
þjóðfundarins, eða einúngis til bænarskráa þeirra, sem korníð hara
frá hinum. seinni alþíngum; því eg hefi. ekki aður getað fallizt á allar
þær uppástúngur, sem gjörðar hafa verið af alþfngi. Eg gef ein .•

úgís atkvæð! fyrir því, að bioja um stjórnarbót þa~i~.!.. a() alþingi
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felugt löggjafarvald og lílyktandi vald í fj.írhag:lm.ílum; en hvað fyrir-
komulag landstjérnarlnnar og démsvaldsíns snertir, þli þykir mer í-
sj.irvert, ao gjöra neinar upp.istúngur um það; en þetta er þó gjört
með því, að benda til hinna fyrri upp.istúngna alþíngls, sem einnig
hafa gelngíb inn á þessi atriði.

Guðmundur Brandsson: Þa~ er ekki meiningin, ao undirskrifa
allar upprietúngur þjéðfundarins, þó þingið fallist á þetta nefndarálit,
sem her liggur fyrir, heldur á abalstefnuna, bæði þá og á eptirfylgj-
andi þíngum; það er það, sem þíngtð nú vill gjöra, að minni mein-
íngu, en hitt lætur það ósagt um, hvort það vill samþykkja allar
þær elnstökn uppastúngur, sem áour hafa komlð fram i þessu máli;
þab má annars ætla, að stjórnin fari ekki of langt lít í þab, ekki
svo lángt, a'b '-er ekki getum geingið inn á þau rðttlndl, sem hún
bíður oss; þínglð hefir fríar hendur ao taka það, sem gott er, en
hafna hinu; það bindur sig a'b eingu verulegu, þó það biðjl um þetta.

Páll Sigurðsson: Mer finnst nefndin hafa Iarlð rétta Ielð eptir
mínu sjénarrnlði; hún segir: "a'b taka til greina uppástringur þjóðfund-
arins og seinni þínga", nefnilega, að leggja það til grundavallar, þeg-
ar stjórnin býr til frumvarp UIII stjórnarbótina; en mer þykir árío-
andi, a'b víð Íslendingar séum ekki leingur í þessari rðttarklömbru,
sem stendur síðan 1851 f aama stað, En það er agætast, eins og
hefir verið tekið fram, að bíða ekki eptir skipun alríklsius, sem enn þá
ekki er komin, og hver leit hve nær kemur, og eptir hverju er ao
bíða? Hjá oss er margt sérstaklegt, ,-er höfum vorn forna rett og
lög, og þurfum vér því fremur stjórnarbótarinnar vlð, Öll þjriðin
vonar eptir því, og þykir dragast leingi, ao þetta ÍiÍi framgáng, og
menn segja, ab sorglegt se a'b kosta þetta alþíngi, sem ekkert getur
gjört, þ-ví þaÐ hefir ekkert vald; Því vill hún, og eg og hvor Íslend-
ingur öskar, ao 8,'0 yrbl UIII búið, að stjórn landsins væri innlend, svo
vér eigi þurfum a'b sækja rett vorn, og hvert mál að ganga út úr
landinu og vera mörg lír í gjörðum þar; og þegar það SYO kemur
aptur óútklj;io, þá er það ei nema skaðinn einn og nýr kostnaöur ;
því er betra, að stjórn og framkvæmdarvaldið tie innlent, SYO þeg-
ar menn eru komnir níður .i því, að eitthvað þurfi ao framkvæma,
þá se framkvæmdarvaldlð í landinu sjálfu. Eg er því með öllu sam-
dóma nefndaralltinu.

Magnús Andréseon : Vi'bvíl,jandi því, sem hinn 4. konúng-
kjörni þíngmaður sagbí, þ.i er það meiníng mín á nefndaráIitinu,
ab mer finnst ekki, ao nefndin hafi tekið neitt stranglega fram, ab
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stjórnin se bundin "ið uppástringur þjéðfundarlns og alþíugls, heldur

ab hún hafi tillit til þess, og, sem maður segir, vlnsl tÍr því; því þó
þa'b ei í öllu kunni að "em samkvæmt sjálfu ser, þlí er það þó í
aðalatrlðunum. Eg er elmingls með því, a'b það se í SÖIUU stefnu,
þó það kunni að yíkja frá í smdatrlðum. þa'b er sjalfsegt, a'b frum-
varp verður lagt fyrir þfngið, og þá er tími til að laga þuð, SYO eg
er ekki á máli hins 4. konúngkjörna þíngmanns, ab ekki se tilhlýði-
legt, a'b skýrskota til þess, sem þjéðfundurlnn og þíngi'b á'bur hefir

fari'b á flot "i'b stjórnina.
Stefán Jónsson: Eg get vel ímyndað mer, ab S\'O fari, sem

hinn háU\irti 4. komíngkjörni þingmaður benti til, að eigi ",erM
fallizt ;i allt, sem þjó'bfnndllrinn og alþíngi hefir stúnglð upp á, en
eg hygg þó, að það komi ekki að skaða, þó bent se á þa'b; því elns
og þíngmaðurínn úr Gullbríngusýslu sagbl, má leifa af, þegar frum-
varpið kemur fyrir þínglð; það er því ekki SYO stórkostlegt, ab eg
geti fundið astæðu til að taka breytíngaratkvæði, en hver getur skoð-
að það eptir sínum skilníngi. NIÍ eru bráðum 10 ár, aíðan málinu.

"ar fyrst hreift, og það mun varla verða útkljá'b 1861, svo líklega
hefir stjórnin haft tíma til, ab hugsa sig um. Eg gef því atkvæði
mitt með nefndaralltlnu, þó eg, ef til vill, ekki fallist á allt, sem
þjó'bfundurinn fór fram á.

Framsögumaður : Ef fara ætti í þá stefnu, sem hinn háttvlrt!
.(. konúngkjörni þfngrnaður drap á, þá er óþarft, að fara lángt út í
þetta mál, því það bæri þlí ab taka allt fram. Nefndin hefði þá
þurft ab fara út í allar uppástúngur þjó'bfundarins og alþíngis, vinsa
úr því öllu, og taka SYO mörg atribi í vissa abalstefnu; en þab þótti
nefndinni óþarft, heldur eins og hin konúnglega auglýsíng benti til
og í þá stefnu, a'b komingur vilji láta ser "em annt um, að leiða
þab til lykta á hinn haganlegasta hrítt, Nefndin fór í þessa stefnu,
og hefir haldið ser víð lík orðattltæki og komingur í auglýsíngu
sinni; eg fyrir mitt leyti vil ekki fara leingra; þíngi'b bindur sig
ekki í þessu máli, sem er undir umræðu, og geingur á milli þj6bar
og konúngs. það er ekki að undra, þó einstöku atrlðl se sem á
hvikí, en það lítur út, sem konúngur og alþíngi komi ser saman
smátt og smátt. Málin dragast her fram úr hófi, sem von er og
eðlllegt, á meðan svona geingur. þa'b, sem hinn háttvirti konúngs-
fulltrúi sagði, kemur a'b nokkru leyti heim víð mína skoðun, og til
þess er bent í neíndaralltínu, a'b menn gæti hugsað ser fleiri stefn-
ur, þar á meðal þrí, ab stjórnin her væri Collegial-stjórn, sem stæ'bi
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undir einum manni í Danmörku, eða þá ábyrgoardtjórn með einum
landstjóra, og þó með einum stjórnanda hinna íslenzku mála hj,i
konúngl; en það er aðalatriðið, að þessi maður væri Íslendingur, sem
einn hefOi öll Íslandsnuil, og það er einmitt það, sem gjörði, að það
væri samt ekki nýlendustjórn ; 8,'0 framarlega hann ætti að hafa setu
í alríkisraðinu og atkvæði þar, þ,i eru ekki mal "or fremur II hak-
anum ; því hinir ráðgjararnir sitja þar Hh, og þar eru öll mál rædd
í sameiningu, og hefði þá maður sá, er fyrir oss væri, atkvæði í öll-
um almennum málum Í alrfklsrriðtnu, eins og nú ráogjafarnir fyrir
Blðsvík og Holstein, sem einnig taka þátt í umræðum almennra mála.
Eg .get ekki álitio rett, ao démsvaldíð standi undir hæstarétti j eg
skal viðurkenna það, að sumir hafa feingið rettarbét í málum sín-
um fyrir hæstaréttl ; en það hefir aptur ekki, ef til vill, verið svo
óyggjandi í sumum j ao minnsta kosti geta mí verið misjafnar- skoð-

anir um það, hvort maður með þeim og þeim d6mi hafi Ielngfb rett-
arbót; en sIÍ dómstóIl getur þó ekki annað, en yerio Isjrírverður, sem
ei þekkir annað til málanna, en útliigo lög og útlögo ddmsskjöl, og
þar að auki ekki þekkir landssíðu eða skilur málið Ii þeim dóms-
málum, sem héðan koma, hversu sem allir vita ao hæstíréttur er

vandúr að rettlæt] og öllu þVÍ, er til meðferðar málanna heyrir.
Þórður Jónassen: Eg felli mig yfir höfuð vel "io nefndani-

litlð og þann blæ, sem á því er, og ætla eg því einúngis ao minn-
ast á eitt atrlði þess, nefnilega á dómsvaldið, sem í nefndanílltlnu
er stúngið upp á, að verbí algjörlega her í landi; þetta þykir mer
mikið áhorfsmál, því auk þess, ao þá yrti her á landi, eins og nú
hagar her til, einúngis 2 dómar í málunum (sem eg ekki felli mig
víð), ætla eg þao megi fullyrða, ao landsmönnum mundi ekki þykja
þetta æskllegt; enda vero eg aa álíta, aa þ6 landsyflrrðtturlnn hérna
yrðl skipaour miklu betur, en hann nú er, og fyrir því er ráo að
gjöra, mundi hann þó ekki geta komizt í samjöfnuð við hæstarétt,
að lagaþekkíngu, reynslu og hyggindum yfir höfuð; það ræður því ao
líkindum, að úrsllt málanna verðl yfir bofuo areíðanlegra í hæstarétti,

en það gæti oroio her. Eg skal ekki fortaka, ao það kunni stund-
um í einstöku málum, sem eru sérstakleg fyrir þetta land, að sýn-
ast SYO, Ila úrslit þeirra hafi orðið í hæstarettl nokkuð á annan "eg,
en líkur hefði þótt til; en vegna þess mikla trausts, sem menn, og
það með réttu, hlj6ta aa bera til hæstaréttur, dettur eingum þó í
hug, <10 vefeingja úrslitíð, þar þao er "summum jus" í orðsins striing-
asta skilníngl ; en þetta mundi ekki verba eins ber á landi, og eg
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er bræddur um, a~ mönnum mundi opt hætta. víð, all vcfeingja úr-

slit málanna her, og þykja rðttarmisslr í því, að geta ekki skotib
malunum til hæstaréttar. þetta er eg hræddur um mundi verða níð-
urstaðan, og það þykir mer hvorki æskilegt fyrir hlutaðeigandi dóm-
stól, ne heldur fyrir landsmenn, því eg þykist viss um það, ab þeir
muni ekki þykjast að neinu bættari, þó :3\"0 yrði, sem upp II er
stúnglð af nefndinni, og skal eg svo ekki orðleinga þetta fremur,
en korníð er; einringls skal eg geta þess, að þar sem orN?!

hefir umræða Ulll niðurlagsatriöln, og ser í lagi um það, a~ stjórnin
er í máli þessu beðin, að taka tillögur þjóOfundarins og ulþíngls til
greina, að mer vlrðist ekkert i þessari belðní nsteytíngarvert, því

stjórnin þarf ekki að taka annað eður meira til greina af þessum
tillögum, en henni sjálfri þóknast, og það er heldur ekki beðið UIU,

a~ Mn skuli taka þær algjörlega til greina, en elmingls að hún hafi
hli~sjón af þeim, og þa~ gjörir stjórnin vissulega .

•4sgeir Einarsson: Eg fyrir mitt leyti get ekki skoðuð dóms-
valdið sem aðulatriðl í stjórnarbótarmálinu ; þa\:) kann nú a~ vera,
að rðttarmísslr þætti í hæstaréttl, en þa~ eru þá helzt þeir, sem

"ilja halda málum sem lelngst þeir geta; það getur verið, að einhver
vildi skjótt máli sínu til Elnglands, ef hann mætti, og hita dæma sig
eptir enskum lögum, til að C.í þar landsrétt, ef hann væri útstroku-
maður, og líkt þessu gæti verið um marga kappgjarna nuílaþrasmenu.

En færi mí svo, a~ dómaskipun í Danmörku yrði breytt, þá yrði
frumvarp Ulll það lagt fyrir þtnglð, en slíkt híð sama ætti ab gjöra
ber, og þá er tími til ll<l breyta dómaskipun her, ef þörf þætti; ell
þó stjórnarbótin Ieinglst, þarf ci endilega ab tala um ddmsvaldib fyrir
þa~ undir eins, a~ minnsta kosti er nógur tími til, a~ tala um það
nákvæmlega, þegar Irumvarpið kemur frá stjrírulnnl.

VUhjá7mur Finsen: þa~ þarf ekki ao fara út í mjög smá-
smnglega upptalning á atriðunum, þó upp.ístúngan væri orðuð öoru-
"ísi; í bænarskrám alþingis hafa, að mig minnir, verið teknar fralll
5 serstakar uppástúngur, og værl hægt, að taka þær upp aptur nú,
þannig að menn gefi atkvæði fyrir þeim af þeim, sem menn vilja
aðhyllast, Eg álít það ekki til géðs fyrir rmilefnið, og ekki rett fyrir
þíngi<l, að skÝl'skota~ se til þjöðíundarlns ; það hefir verið álitio, að
uppástúngnr þær, sem komu frá þjóðfundinum, hafi í nokkrum at-
riðum Iarið heldur lángt, og þó það má ske ekki se í sumu tilliti
SYO verulegt í aðalefnlnu, þá er þó blærinn öðruvísi, en á uppá-

stúngum alþíngls, Á þjóMundinum "ur, hvað fjárhaginn snertir, stúng-
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i~ upp á, a~ Ísland skyldi leggja fe a~ rtHtri tiltölu vi~ aðra hluta
ríklslns til allra sameiginlegra rfklsþarfa, eptir fúlk5fjölda og efnum;
en alþíngi þar ii móti hefir Jarið fram á, að fá aðskilinn fjárhag með
tillagi úr ríkissjdði. Þegar nú stjórnin fær þetta, neyðíst hún til að
lesa þetta allt, þjóðfundar- og þtngtíðlndi, og þegar hún ;;\'0 ser, að
þjéðfundurlnn hefir farið fram á allt annað, en seinna hefir verið
fari'/> fram á af alþíngi, þá fer hún ao yfirvega, hvort þíngtð nú se
kornið ii sömu stefnu aptur og þjéðfundurlnn, en víljí sleppa þeim
uppástúngum, er þíngtð seinna hefir gjört í aðra stefnu, og finnst
mer þetta ekki vera æskilegt. Af því mer þannig þykir öviðurkvæml-
legt, ao alþingi skýrskoti nú til þjöðfundarins, og til þess, a'ð það
ekki spilli fyrir málinu, vil eg áskilja mer breytfugaratkvæði um, að

orðin: "þjóðfundal'in" og" se sleppt, en eg get reyndar samt sem
áður ekki geflð athæði með uppastungunum.

Ásgeir Einarsson: Eg fyrir mitt leyti skil mí ekkl sambandið
milli þjéðfundarlns og alþingis eins og hinn háttvirti 4. konúngkjörni
þíngmacur ; að því leyti bent er til þjó~fundarins af nefndinni, lítur
það til fornra þjó'ðrettinda vorra, en breytingar á fyrirkomulaginu
um stjórn landsins, sem alþingi hefir stúngi'ð upp á síðan víð ýmsar
breyttar kríngurnstæður, ríða ekki í bága við það, sem þjóðfundar-
nefndin ritað! um þjóorettindi vor ; þó þjéðfundurnelndln skoði sumt
öðruvísi, en alþingi, til a'ð mynda hvað fj;Írhaginn snertir, og ým-

íslegt annað, viroist mer það ekki þurfa að binda skoðun stjórnar-
innar ,'io skoðun þjóOfundarnefndarinnur, þó þjóCfundurilln se nefnd-
ur í álitsskjali þíngsins; en eg ímynda. mer, að það standi ekki svo
öfugt fyrir mönnum þar ytra, a'ð þeir ekki skilji það, að þínglð ætl-
ast til, að teklð :le tillit til þessa, eins og þail suuitt og ~nHítt hefir
verið lugað i hendi s,cr.

Framsiiqumaður: Eg se, a'ð þa'ð er lítils a~ vænta í aðra hönd
af hinum h,ítt\irta 4. konúngkjörna þingmanni; Því ekki Iæst athæði
hans, þó þjóðfundinum se byggt lít, og ekki þó telmar se allar uppá-
stúngur ulþíngís ; haun hefir líka getlð þess, að breytt hafi verið
uppastungunum smásaman þíug fr.l þingi. En eg vona allir sjái,
ao orsökin til, ao alþíngi hefir breytt uppdeningum sínum, er sú, ail
það í hvert skipti hefir lagað uppástúngurnar eptir því, sem breytt
'ar stjórnarsklpun annaðhvort í alrlkiuu, eða í Danmörku. Uppá-
stringur þjóOfundarin,; fóru frum á þao, að Íöland hefðí löggjafarvald
og Ijarhagsvald í innlendum málum, og hluttekning í alríklsmalum ;
þetta iltóo í sambandi við Iruuivdrp stjömaríuuar, Sem þ,í voru gjÖl'~;;
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þa~ var byggt lí sanngirni og sýndist samkvæmt stefnu stjórnarinn-
ar, sem þá var. En þær tilraunir stjórnarinnar mísheppnuðust, sem
kunnugt er; þ;í gaf konúngur út auglýsínguna fr;í 28. janúar 1852,
el' Iag~i nýjan grundvöll, sem allt þras er af risio síðan. þar er Ís-
land ekki nefnt :i nafn, og þar með er Í:;landi neitað um hhíttekn-
ingu í alrfkiuu, Lbnd er þess "egna ekki einn hluti nlríklslns því
er neitað \1111 kosningu til rtklsþíngslns, og því er ekki sem deild
leyft, að kjdsa til þess; Ísland er með þrí eiginlega sett út fyrir kon-
úngslns ríki og lönd. 1853 s;í því alþíngi, að eigi varð farið beint í
sömu stefnu og 1851, nema að því leyti, sem gat samrýmzt aug-
lýsingunni frá 28. janúar 1852, og lÍ því hvíla allar seinni breytíng-
ari alþíngi'b sá ekki til neins, að fara í aðra stefnu en stjórnin, en
varð að laga sig eptir henni; og því er þa'b samhljóða, þ6 alþíng]
bi'ðji stjérnlna, að taka til greina uppástringur alþingis. þó stjórnin
breyti uppastringum sínum fr;í 1851, eins og hún hefir opt gjört, þá
er það ekki ösamkvæmnl, og því er það ekki heldur ösamkvæmní,
þó þjéðín her eða þíngíb lagi nokkuð uppástringur sínar smásamanj
þetta er svo almennt í samkomulagi, jafnvel einstakra manna á milli,
og þá ekki síður i opinberum málefnum.

Páll Sigurðsson: Eg held það se mí óþarfi, a'b "em að vitna
til þjóðfundarins, eins og hinn 4. konúugkjörnl þíngmaður segir, a'b
hans upp.ístúngur hafi verið þær, að Íslendingar legði fe til alríkis-
kostnaðar, því þj6'ðfundaruppástú ngurnar komust aldrei ;i koppinn;
en það eru þ.í uppástringur nefndar þeirrar, sem lÍ þjöðfundlnum
var sett í málið, sem vitnað er til, en ekki til þjóðfundarins, því
hann komst ekki svo Iángt, þa'b var tekið UIII h/Hsinn á honum, sæIl-
ar minníngar; eu stefnu nefndarinnar má taka til greina, því stjórnin
hefir frfar hendur, hvað af því hún ViII sameina í frumvarpi því, sem
fyrir þíngi'b yrM lagt.

Petur Petursson: Eg fyrir mitt leyti hneykslast ekkert á níð-
urlagsatrlðinu í uppástringum nefndarinnar. Eg hefi aldrei verið
samþykkur uppésníngum þjöðfundarlns, og ekki öllum uppastungum
alþíngls í þessu máli, þ6 eg .stundum kunni nokkuð að hafa breytt
skoðun minni i en i níðurlagsatriðl nefndarinnar er stjórnin ein-
úngis beðin ab taka þessar uppástfingur til greina, og látið 6ákveðið,
að hve miklu leyti hún skuli gjöra það, og með þeim fyrirvara get
eg gefið atkvæði fyrir niðurlagsatríðl nefndarinnar.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þá er þessari undir-
búníngsumræðu lokið. Þa~ er a~ vísu eitt mál eptir á dagskránni,
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en þar fundur hefir varað lelngl, skal eg Jresta því til kvðldfundur,
sem eg her með áhe~ til Id. 7; kemur þá kláðamálið til undirbrín-
íngsumræðu ; en á'ðnr en menn g:ínga af fundi, verða lesin upp upp-
álltsskjiil f 4 málum.

Voru sföan upplesnar og samþykktar bænarskrár til konríngs í
þessum nuilum : Um löggildíngu Ske7javíTcur og Straumfjarðar
til kauptúns, þannig hljóðandi:

Til k o n rl n g s.

Alþínglsmnður Strandasýslu, Ásgeir Einarsson, hefir í þetta skipti
borið upp bænarskrá frzi te'ðri sýslu með 77 undlrskrlptum um það, að
alþíngið vildi senda yöar konúnglegu h.ítlgn allraþegnsmnlegasta bænar-
skrá um það, að Skeljavík víð Stelngrímsfjörð í Strandasýslu \ erðl fyrir

næstkomandi vor g.iör~ að löggildum verzlunarstab, og um sama leyti og
þetta mill var til meðferðar í þriggja manna nefnd, er þfnglð hafbl
kosið til þess a~ yfirvega það, bar alþínglsmabur Mýrasýelu, Jón
Sigurðsson, upp uppástúngu, byggða á bæn kjósanda sinna um lög-
gilrlíngu Straumfjarðar í MýrasÝ::ilu til veralunurstaðar, og varð þíng-
ið að lí lít ••, a~ þessi uppnstringu, sem þar a~ auki hefir verið ítar-
lega yfirveguð lí undanförnum þíngum, ætti svo skylt vib löggildíngu
Skeljavíkur til kauptúns, ao ekki væri þörf til þess, all taka þetta
mál til sérstaklegrar meðferðar í nefnd, heldur mundi það nægja, að
uppastúngutuaðurinn, eins og hann líka gjörðl, tæki ser vlðaukaat-
kvæði 11111 það vio undírbuníngsumrætu um löggildíngu Skeljavíkur,
og aðhylltist þingið þessa meðferð lÍ nuíllnu með atkvæðafjölda.

Þíngi'ð kaus til þess, ab yfirvega ll1;ílið mn liiggildíngu Skelja-
víkur þriggja manna nefnd, og ræddi það síðan á 2 aðallundum, og
leyfir mí þíngi'ð ser allrnþegnsamlegast a~ skýra frá því úrsllti, sem
nuillö fekk, þannig.

Hvað þá fyrst snertir bænarskr.ina um liiggildíngu Skeljavíkur til
kauptúns, hlaut þínglð a'ð viðurkenna, að það mælti, þegar á allt er
lltið, miklu meira með henni en mót, þ'-í það eru leidd skýr rök a~
því, að hinn löggilti verzlunarstabur Strandasýstu, Reykjafjörður. ligg-
ur mjög óhaganlega fyrir allan þorra sýslubria, og ao þ.íngað se fyr-
ir allflesta þeirra yfir l.ingan og örðugan veg að sækja bæði á sjó
og landi, en hreinn ógjörníngur fyrir aðra en sýslubúa, a~ sækja
þangað, að kauptún þetta aldrei hafi því nað nokkrum víðgangí ne
aðsókn, enda hafi lítil rækt verið víð það lög'ð af hlutaðelgandi eig-

endum, ser í lagi á seinni árunum, að þar se í öllum ísa árum (og þau
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beri opt að, á þessum útkjalka landsins) allar bjargir bannaðar, er
kaupskipum se bægt frá, að kornast þar lí höfn, og sýslnbúum ab-

sókn; en aptur í annan stað ern komnar sannanir fyrir því, að þessi
vandkvæði eigi ser lítinn eða eingan stað :i Skeljavík, að htin liggi
hér um bil í miðbik i syslunnar, a~ aðsdknín þangað ee því ólíka
hægri og grelbarl, en ií Reykjafjörb fyrir allan þorra sýslubúa, og loks

er það tekið fram, ab fleiri sveitir í Barðastrandar-, og enda nokkrar
í Dalasýslu, eigi bæði ha-ga og stutta kaupstaönrlelð á Skeljavík, en

geti með eingu móti, þó þeir þyrfti og vildi, !Sótt til verzlunar á
Reyl,jafjörC', vegna vegalelngdar og torfæra lí þeirri leið.

þa!) er enn fremur tekið fram, að Reykjafjarðarkauptúni se
allt af heldur all fara hnignandi, og a~ þar til liggi sú undirrót, all
kaupnln þetta liggi svo út tir (illu valdí, og svo illa víð aðsókn lands-

búa til verzlunar, og þar sein þessu se þannig hlittao, geti sti mót-
brira gegn löggildíngu Skellavíkur til kauptúns, að það hljóti all
draga úr verslun Reykjarfjarh r, varla komíb til greina, fyr~t SyO

lítið lífsmark se með verslun og abflutníngum ;Í Reykjafjörð. Hitt

þykir þar á m6ti mega fullyrða, a~ verzlun á Skeljavík geti vel
þrifizt, af því hún liggi svo "el víð, þar sé g6'b skipulegu, hægt ab-

sóknar, og stabur þessi yfir höfuð að tala eingllm eða þó fæstum
þeim erfiðleikum og annmörkum bundinn, sem Reyl,jafjiirour se hað-
ur, og standlþessn kaupniní, sem slíku, fyrir vexti og '-iogiíngi.

Þíngio aðhylltist þessa skoðun :í málinu, og þó því all öðru
leyti og yfir höfuð þyki það ríhorfsm.íl, að fjölga hér kauptriuum,
meir en korníð er, einkum sföan flutníngar heralla á milli urðu her
svo frj.ilsír, eins og þeir ml eru orðnir, virtist því þó, a~ her væri

yfirgnæfandi iistæða til þess, að mæla fram með liiggildíngu Skelja-
víkur til kauptúns, eins og um er beðið, ,-egnil þeirra serstaklegll

krfngumstæbna og annmarka, sem her eiga ser stað fyrir þ,í, sem her
eiga hlut a~ máli.

Hvað lögglldíngu Straum fjarðar til kauptúns þar næst snertir,
leyfir þíngi~ ser allraþegnsamlegast að taka það fram, all þótt ein-
stakir þíngmenn hreif ci þessari métbaru gegn löggildíngll þessa stað-
ar til kauptúns, að MýrasÝtilubúar, er gæti rekið og reki verzlnn
sína annaðhvort á Búðum eða í Reykjavík, stæcl ólíkt betur all í
verslunarefnum sínum, en innbúar Strandasýslu, einkum vegna þess,
a~ kaupmenn II Búðum og Reykjavík hefðl undanfarin ár með ab-
flutntugum á Straumfjörð gjört þeim a~ vísu nokkuð hægra fyrir,

~b nálgast nauðsynjar þeirra úr kaupstaðnum, þá var þó meiri hluti
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þlngmanna a~ álíta þessa mótbáru gegn löggildíngu Straumfjarðar
ónógar til þess, að vera því til Iyrlrstöðu, ab þessi staður yrði lög-
giltur til kauptúns, einkum þegar á þá einu hlið væri höl1l hæfileg
hllðsjón af því, hvernig þar hagabí til með höfn, byggoarliig, efnahag
manna, vöruafla og absöknarhægð, ekki einringls rir sj/ílfri Mýra-
sýslu, heldur og úr þeim vestari sveitum Borgarfjarðarsýslu, en á
hina hllölna til þess, að landleið til Briba væri laung og erflb, en
sjrilelb til Reykjavíkur laung 'og hættusöm. einkum 111ll haust og vet-
ur, og loks no abílutníngar á naubsynjavörum til Straumfjarðar af
hendi Reykjavíkur kaupmanna hefði á seinustu 2 árunum algjörlega
lagzt niður, og ekki líkindi til, ab þeir mundi verða teknir upp apt-
ur, komst þlnglð til þeirrar niðurstöðu, ab það væri einnig yfirgnæf-
andi asræður fyrir þVÍ, allraþegnsamlegast að biðja um, að Straum-
fjörður yrði löggiltur sem kaupnln.

Samkvæmt því, sem þannig er tilgreint, leyfir þíngið ser allra-
þegnsamlegast með 22 atkvæðum gegn 2, ab mæla fram með því
"ib yðar konúnglegu hátign:

1. a, að Ske1javík við Steingrímsfjörð í Strandasýslu allra-
mildilegast verði löggilt sem kouptsin, og

b, með 13 atkvæðum gegn 9, að það verði gjört fyrir
næstkomandi vor.

2. með 17 atkvæðum gegn 6, að Straumfjörður í Mýrasýslu
einnig verði löggiltur til kauptúns.

Reykja,ík 10. ágÍlst 1859.
Allraþegnsamlegast

Jón Guðmundsson. Ásgeir Einarsson.

Um auglýsíngu reilmínga opinberra sjóða og stofnana, þann-
ig hljóðandi:

Til konúngs.
Til alþíngis hefir í þetta sinn komið bænarskrá fr:Í Kollabúðar-

fundi, sem fer því fram. að stjórnendum opinberra sjóba og stofnana
á Í:;landi verði gjört það a'b lagaskyldu eptlrlelðis, ab auglýsa árlega
lÍ prenti reiknínga te~ra sjóoa og stofnana lÍ þeirra kostnað.

Alþíngi kaus þriggja manna nefnd til ab íhuga þetta mál, og
"ar það sföan rætt á lögskipaðan h.ítt á tveim aðalfundum, og le) fir
þíngio ser mí allraþegnsamlegast, að kveða upp ,Hit sitt um málið,
og bera fram bæn sína fyrir yðar konúnglegu hátign á þessa leíb,

þao er orðin alvenja í hverju landi, þar sem nokkurn veginn
frjálslegt fyrirkomulag er á stjérnarmálefnum, a~ reikníngar og
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5kýrslur opinberra sjó~a og stofnana eru auglýstir, svo a~ allur al-

menningur geti seo, hvernig þess konar sameiginlegum eignum þj6~-
anna er stjérnað, og hvernig fe þeirra er varið. þe,:! konar allg-
lýsíngar efla hvað mest traust ulmenníngs Ii emhættlsstéttlnnl, hrinda

burt allri tortryggni um, að misfarið se með fe ríkjanna; og eins og
gjaldþegnar eiga nátnirlegan rett til þess, ao vita með hyegildullI

astæðum gjöld eru heimt af þeim, eins verða þeir og Irisarl til allr-
ar gjaldgrelðslu , þegar þeir fá að sjá skýra skílagreln fyrir allri

meðferð þess fjár, sem þeim er gjört að greiða, Á Íslandi hefir,
einkum áour fyrrum, verið hinn mesti skortur ;1 öllum þess konar
opinberum skýslum, og þó að þao í sumuni greinum og ;i sumum
stöðum hafi breytzt nokkuð til batnaðar, el' enn öllu þess hattar mjög
ábótavant her á lundi,

þao fer að vonum, og er eðlilegt, þó ao áhugi manna á þess
konar réttindum hafi aukizt sfðan alþíngi héfst aptur að nýju, eins
og áhuginn á hverjum öðrum þj6orettindum. þao hafa líka áour
fyr komið bænir til alþíngis í líka stefnu, og yður konúnglega hátign
veitt tillögum alþíngls í Því mali mildilega aheyrslu, Þannig komu
bænarskar til alþíngis 1853, er kvörtuðu yfir því, aú reikníngar lands-
prentsrnlðjunnur væri ekki auglýstir almenníngl, og bauð stjórn yðar
hátignar þá, samkvæmt tillögum þíngslns, með bréfi ddmsmulaníð-

gjafans 9. júní 1855 stlpsyflrvöldunurn, 110 bera umhyggju fyrir því,
ab nokkurn veginn Iullkouilð ;ígrip af reikningum prentsmiðjunnar
fyrir næstlíðið relkníngs.ír, þ. e. 1854, yrði auglýst á prenti, þegar búið
væri 110 endurskoða og leggja úrskurð á þá, og aa þ,'í skyldi fylgja
yfirlit, er sýndi, hvernig hagur prentsmiðjunnar væri við enda reikn-
fngsskapardrsins, og skyldi þetta einnig gjört fyrir hin komandi ár.
þó aa nú se liðin 6 <Ír síðan stlptsyfirvöldunum var þannig skipað
ao auglýsa prentsmiðjureíkníngana, hafa þau þó eingan reikning aug-
lýst fyrir nein þessi .ir,

Þínginu getur nú eigi annað vírzt, en slík og þvílík dæmi sýni
þa~ ljó8lega, hversu brýn nauðsyn se til þess, að embættísmönuum
verði gjört að skyldu, að auglýsa hið br.iðasta slíkar reikníngsskýrslur,
og þegar þess er gælt, aa stundum g.ínga heil ;Ír, :iour en reikníng-
ar embættismanna eru endurskobaðlr og úrskurðublr, en áhugi al-
menníngs mestur á því, ao fá sem fyrst að sjá það, hvort gjöld hali
verlb af þeim krafin á löglegan hátt, og þeim síðan löglega varíð,

verður þíngio a~ álíta þll~ fulla nauðsyn, ao allir þess konar reikn-

ingar Be auglýstir sem fyrst, eptir að þeir eru samdir, oga~ sí~ar
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se í hinum næstu ársreikníngnm skýrt frá þeim snuibreytíngum, er
gjör~ar kunna að verða á þeim víð endurskoðun og úrskurð þeirra.

Af framanskrifuðum astæðum leyfir þíngið Sel' allraþegnsam ..•

legast a'b bera þá bæn fram fyrir ybar konúnglegu hatlgn, mco 22

atkvæðum.
1. Að stjórn yðar hátignar gjöri embættismönnum þeim, er

hafa á hendi stjórn opinberri'. stofnana og sjóða, það að
I'laga"- (með 11 atkv. gegn 7) skyldu, að auglýsa á prenti
greinilega og nákvæma reiknínga sjóðanna og stofnan ...
anna sem fyrst eptir að ársrPikíngflr eru samdir (samþ.
m.21 atkv.), og að gjöra, Hí næsta á'rs reikninqi, ef auð-
ið er:' (samþykkt með 17 atkvæðum gegn 4), grein fyrir
breytíngum þeim er gjörðar kunna að 'verða á þeim við
endurskoðun og endileqan úrskurð þeirra (samþykkt með
18 atkvæðum gegn 2).

2. Að kostnaður sá, er þarf til auglýsínga þessara, gjaldist
af eigum siálfra sjóðanna og stofnananna (samþyHt með
23 atkvæðum).

Reykjavík :0. áglíst 1859.
Allraþegusarnlegast

.Jón Guðmundsson.. Sveinn Skúlason.

Um kollektusjóðinn, þannig hljóðandi i

Til k o n ri n g s ,

Til alþíngls hefir enn kornib þegnsamleg nppastringa frá einum

þíngmanni þe~s efnis, a'b þíngio taki enn á ný allt kollektumalíð til
meðferðar og rannsriknar, og riti yðar korninglegu hátign allraþegn ...
samlegasta bænarakra á þá leið, er gjört var á síðaeta þíngi.

þíngio kaus þriggja manna nefnd, til ao íhuga mál þetta, ræddi
það síðan á tveimur aðalfundum á lögskipaðan hátt, og leyfir sel'
mí allraþegnsan.legast /l~ kveða IIPP álit sitt um mulið, og bera
fram bænarskra fyrir yoar kominglegu hátign, á þessa leið,

Til hins fyrsta alþfngls 1845 kom þegar bænarskní frá Eyja ...
fjarðarsýslu, er fór því fram, að gjör~ væri grein fyrir reikníngum
kollektusjéðeins og meðferð hans. þá var kosin nefnd í uuilíð, en
hún fekk eigi lokið störfuni sínum sökum naumleika tímans. þó
varð sá árángur af því, a~ málinu var hreift, að kontlngsfulltrúi
IlkýrM að nokkru leyti frá meðferð stjórnarinnar á kollektupeníngnn .
um. Síðan lá mél þetta niðri þángatl til1855, er fulltrúi Rángæ .
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ínga bar fram uppástúngu á þinginu um reiknínga kollektunnar. þ;i
var og nefnd kosin, m:íli~ rætt og bænarskrá rituð til konúngs. Á-
r.ingur af bænarskrá þessari sest af komínglegri auglýsíngu til al-
þfngls 1857. M;Íli~ var á því þíngi (1857) aptur borið fram og bæn-
arskr.í rituð, og er enn lí ni í hinni kominglegu auglýslugu til þessa
árs nlþfngls af 27. maí. þ. á. synjað um <ill relkníngsskíl, vegna
þess, að rmíl þetta se fullkornlega á enda Idjá~ með komingsúrskurbl
25. jlílí 1844, eins og einnig var sagt í hinni konúnglegu nuglýsfngu
til alþíngís 1857, og er þar að auki Slí ástæða færð til í hinni kon-
únglegu auglýsingu þ. lL, að umkvartanlr í ba-narskr.i nlþíngís 1857
yfir úrslitum nuilsins væri því síður á rökum byggbar. sem kornings-
úrskurðurinn 25. júlf 1844 hefði ekki verið lageur á, fyr en eptir
a~ hlutaðeigandi stjórnarráð voru búin að ráðsbga um 11llíli~ vund-
lega, og nákvæm rannsókn og reikníngar höfðu UIII það gjörðir ver-
ið, og rnalíð loks verið rætt af nefnd manna, kosinn úr im::Hlm stj6rn-
arrriðum, og 5\'0 hefðl og siÍ reiknnfgurinn verið Litinu r;íða vit úr-
slit málsins, er sjóðnum og Íslandi var mest í hag. Auk hinna sterku
röksemda, sem til eru færbar í bænarskr-i alþíngls 1857, og sem a~
áliti þessa þíngs enn standa öldungls ,íhaggaðar, verður þíngið enn
a'ð vera fullkomlega sannfært UOl, að hinar framantöldu röksemdir í
binni kominglegu auglýsfngu til þessa alþíngls, hafi elngan veginn
haggað undirstöðu þe-sa máls, því þínginu getur eigi fundizt þær
nýjar, ne fullkomlega sannfærandi; því þar sem það er fyrst sagt,
að hlutaðeigandi stjórnarráð, þ. e. rentukammerið og ríklsskulda-
raðið, hafi yfirfarið og sanríð reikninga kollektunnar. þá "ir?!i8t
auðsætt, a~ þeir reíkníngur geta eigi rilif izt óyggjandi, er þau stjörn-
arráð gjörðu, sem sjálf áttu hlut að mali, þar sem stjórn og geymsla
penínganna var þeim <Í hendur falin. Hitt er og allo~eð af skýrslu kon-
úng.~fulltrúans á alþíngi 1845, að srjömarrribanefnd sú, er kosin "ar
að sfcustu, til a~ yfirlíta reikníngana og hinn milda reikníngsmun milli
rentukammersíns og rík(~skuldafiío::;ins, hefir að eingu bætt lít því, sem
einmitt hefir jafnan þ,ítt ísj;ín-erðast í þessu máli, nl) þessi sömu stjdrn-
arrnð hölOn varið þessu geymslnfð, er þeim var falið til yfiruuisjönar
með konúngsbréfum, gagnstætt tilgángi þess og stofnunurbréfum, og
virðast því Ilogjörðir teðrar nefndar næsta þýðíngarJitlar í þessu unill.
Og þar sem mí segir svo í hinni allrahæstu auglýsíngu yðar hátign-
ar til þessanlþíngls, að þau reikníngsúrslit hefði veríð Litin rá 'ba,
er sjó~Dllm voru mest í hag, þá getur þíngi~ eingan veginn álitio þessa
ástæh nýja, þyí hún nr tekin fram þegar á þínginu 1845 af kon-
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úngsfulltrúanum, sem þá var, ne heldur fullgilda, því hún sýnir þó, a~
sjáir hin konúnglegu stjdrnarníð, er var falin geymslu og stjórn koll-

ektunnar, hafi fylgt sinni skoðuninni hvort þeirra um það, hversu re
þessu mæt.ti verja, og virðist því ekki, að her í liggi nein sönnun fyrir
því, að renu hafi verið varlð samkvæmt upprunalegum tilgnngl þess.
þar að auki verður þínglð og a'O álíta það abal.ístæðu fyrir bæn
sinni til yðar konúnglegu hátignar, að reilmíngsyfirlit það, sem var
lagt til grundvallar fyrir allrahæstum úrskurði 25. júli 1844, er ein-
úngís samið af öðrum málsaðila, þar eð einginn var kosinn af Ís-
lands hílfu, til að yfirfara reikníngnna, á'Our en þeim var rá?!i'ð til
lykta, og fyrir þá sök virðist þínginn þeir ekki geta álitizt ()yggjandi
eða gildir. þess "egna getur þínglð ekki betur se?!, en komingsúr-
skurðinn 25. júlí 1844 vanti gilda undirstöðu. Af öllum framan-

skrlfuðurn ástæðum verður þfngið enn á ný að leyfa ser, að bera

fram þá allraþegnsarnlegustu bæn fyrir yðar konringlegn hátign, að
yðar hátign mætti þriknast, að setja úrskurð þerina til hlíðar, og

láta að nýju yfirfara alla reiknínga kollektusjéðslns, og Hita Ís-
lendingum fullan reit sinn, sem öðrum málsaðila, til a'O taka þátt í
úrstitum relknínganna.

Þíngi?! hefir eigi áliti'O það nauðsynlegt í þetta sinn, að taka
það fram enn a?! nýju, í hverjum tilgángi kollektari var gefin og
stofnuð, og síð.m geymd í rfkíssjéðl, eba hversu leingi henni framan
af hafi verið varið sam kvæmt tllgángl sínu lll, því öll þessi atri'Oi

voru svo skýrlega tekin fram í allraþegnsnmlegustrl bænarskra al-
þíngis til yðar konúnglegu hátignar frá 10. áglÍst 1857, ab þínginu
virðist eingu þurfa þar vlð að bæta, einkum þar eð þinginu virðast
ástæ?!ur þær, er þar eru til Iærbar, enn standa 6hagga'Oar.

Af þessum ástæðum leyfir þínglð ser að bera fram fyrir yður
konúnglegu hátign þ,í allraþegnsamlegustu bæn sína meb 19 atkvæð-
um gegn 5:

1. Að yðar konúnglega hátign vilji allramildilegast leggja
fyrir stjórn yðar, að láta semja og auglýsa á prenti nýja
reiknínga yfir kollektu.~jóðinn frá árslokum 1797, byggða
á þeim skýrslum og reikninqum rentukammersins um fjár-
hag sjóðsins, er þá vorn auglýstir (samþ. með 19 atkv.
gegn 5).

2. Að öllum þeim útgjöldum, sem frá árslokum 1797 hafa
verið tekin af kollektunni, t:n sem ekki geta komið henni
'við, eptir hennar serstaklega ulJpruna og augnamiði oy

1296



hinum lwnúnglegu stofnunarbrefum frá 29. marz og 18.
oktober 1786, verði haldið fyrir utan þá rcikninqa (samþ.
með 22 atko, gegn 8).

8. a) Að Íslendíngum veitist sem öðrum málsaðila af sinni
hálfu full hlutdeild í rannsðks« og úrslitum reilmíng-
anna (samþ. með 18 atkv. gegn 2),

b) áður en þeir verða til lykta leiddir með konúngsúr-
skurði (samþ. með 17 atkv. gegn 6).

4. Að yðar konúngleg hátign allramildilegast vilji hlutast
til um, að kollektusjóðurinn samkoæmt þannig löguðum
reikníngum verði með fullum skilum viðreistur á hostnað
ríl'issjóðsins (samþykkt með 18 atkv. gegn. 6).

Reykjavík 10. ágúst 1859.
Allraþegnsamlagast

Jón Guðmundsson. Sveinn S1cúlason.

Um stofnun laoaskðla her á landi, þannig hljriðandí :

Til k 0 nún g s.

Til alþingis kom að þessu sinni ein bænarskrá frá nokkrum
víelndamönnum í Kaupmannahöfn þess efnis, a~ alþingi bæri þ:í allra-
þegnsamlegustu bæn fram fyrir yðar kominglegu hátign, að 15. gr.
í tilsk. 26. dag jamiarm, 1821 verði úr lögum numin, að svo miklu
leyti, sem hún kveður SYO á, að "danskir júrlstar", sem svo eru kall-
aðir, geti orðið embættismenn á Íslandi, en a~ stofnaður yrðl kennslu-
skóli í Reykjavik handa lögfræMngum, og mætti þeir, er embættis-
próf tæki f skóla þessum, og reyndist til þess hæfir, ö~last rett til
Iögfræbíngaembætta her á landi, og að kostnaðurinn til skólans mætti
greiðast úr ríkissjéðnum, en feingist það eigi, skyldi hann leggjast
á Iandið, á þann h.ítr, sem alþíngi þætti bezt henta.

Þíngi~ kaus þriggja manna nefnd til að íhuga málefni þetta, ræddi
það síðan á tveim aðalfundum, eins og lög bjóða, og leyfir ser nú
allraþegnsamlegast að skýra yðar konúnglegu hátign fr:i skoðun sinni
á þvf.

Alþíngi hefir tvívegis áður, 1855 og 1857, sent yðar koming-
legu hátign allraþegnsamlegasta bænarskrá Ilm þetta mál, en yðar
hátign, allramildasti konringur, hefir eigi þótt næg ástæ~a til, að
verða við bænum þíngsins í þessu efni, eins og sjá má af auglýs-
íngum yðar konúnglegu hátignar til þíngsins 1857 og til þessaþíngs;
og nú á þessu þingi hefir fulltrúi y~ar hátignar ský~tþínginu frá

1297



:í~tæi'l\1m þeim, er legið hafa til synjunarinnar; en þær :ístæ~nr getur
þfngíð eigi se~ a~ se svo érækar, að það sökum þeirra eigi a~ hætta
við bænir sínar um þetta mál.

Þínginu virtist þa~ ljóst: a~ Íslendingar eigi nj6ta jafnréttls "i~
samþegna sfna í Danmörku, þar e~ "danskir júrlstar", sem svo eru
kallaðir, geta orðið og einatt verba sýslumenn og dómarar lí Íslandi,
sem þeir þ6 eigi geta orN1'J í Danmörku, og mí sem stendur eru 5
slíkir sýslumenn her á landi; og enda þótt a~ ))danskir jrirlstar"
kunni at) hafa næga lagaþekkíngu í sj:ílfu ser, til a1'J gegna sýslu-
mannsstörfum her á landi, þá er þat) hvorttvcgg]a, a1'J löggjöfin heimt-
nr eigi af þeim neina almenna vísindalega menntun, sem þó er nauð-
synleg hverjum embættlsmanul, enda er þeim alls ekkert kennt í
þeim lögum, sem gilda serstaklega á Í:llandi. En enda þótt að þing-
inu væri þetta ljóst, þótti því þó eigi fullnæg ástæb til, að fara því

fram í þetta skipti, a\'> 15. gr. í tilsk. 26. dag jamíarm. 1821 væri
úr lögum numin) með því a'ð þá væri réttur tími til slfks, er lög-
fræðíngaskdli yrb] stofnaður her á landi, og re'ð þVÍ af með 14 at-
kvæðum mót 11, að sleppa þessu atriði a~ þessu sinni út úr bæn-
arskránní.

En allt fyrir það virtist þínginu full ástæ~'a til, a'ð ítreka enn
þli allraþegnsamlegustu bæn eina, a~ stofnaður yrði lögfræðíngaskdll
her á landi; því a1'J þar sem stjórn yðar konúnglegu hátignar hefir
tel\~~ það fram í astæðum sínum fyrir synjun bænar alþíngis 1857,
a~ fyrir nokkrum árum hafi reyndar svo mikill skortur verið :i ))Ia-
tínskurn jriristum", a\') orðið hafi a~ skipa ))dan~ka júrlsta" í nokkur
!!ýslumannaembætti, en mí þurfi eigi þvi að kvíða, a.'ð slíkan skort
muni a~ bera optar, þar sem um 20 Íslendingar nú lesi lög vi'ð há-
skólann í Kaupmannahöfn, þá getur þingið eigi talið slíka ástæðu
!Íræka eða næga, því a'ð þa'ð virbist Iiggja í augum uppí , a~ hafi
skort á latínskum lögfræðíngum ál'Jur að borlb, þ:í geti hann og a1'J

borið her á eptir; þvt eins og það er næsta ÓYÍBt, at allir þeir 20,
sem mí lesa l1ig Yi~ háskólann í Kaupmannahöfn, taki nokkru sinni
embættlspröf í lögfræði, eins er þa~ og óvíst, og miklu övísara, að
eins margir munu her eptir halda til háskólans í Kaupmannahöfn,
til a1'J lesa þar lög, og farið hafa hin síðustu árin. Þíngi'ð telur
það þvert á móti "ist, að þeir fækki aptur; og nú sem stendur eru
þó lögfræðingar, er tekið hafa embættispróf, eigi fleiri en svo, að
fari einhver sýslumaður fd embætti sínu, eða fatlist á einhvern hátt,
þá er einginn embættislaus lögfræMngur til) er skipaður verði í em-
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bætti~ aptur, og þínglð verbur n~ telja það víst, n'ð eins muni fara
ber eptir og hfngað til, a~ nmtmenn muni einatt neyðast til, sökum
skorts á löfræðíngum hérlendum, ab setja bændur ólöglesna með öllu,
til ab gegna sýslumannastörfum, og þa~ árum saman. En með því
að eingin líkindi eru til, að ávallt fáist latínskir lögfræðíngar, er
gelngið hafi undir lærdómspr6f víð háskólann í Kaupmannahöfn, í
öll lögfræMngaembætti her á landi, vírðlst nauðsyn til bera, ab stofna
kennsluskrila handa lögfræMngaefnum í Reykjavík.

þar sem sri ástæ~a hefir verili færð fram gegn lögfræðíngaskél»
ber á landi, ab kennslan í honum mundi verba einstrelngíngsleg og
ekki samfara tímanum, og a~ þeir, sem ( skólann geingi, mundi um
of fást víð hinn íslenska rett, en leggja eigi þá stund Ii hina al-
mennu rðttarútllstnn, sem vera bæri, þá getur þíngíð alls eingan kvíð-
boga borlð fyrir þessu; þVÍ ab bæbi er það, ali kennendnrnir víð
þenna skúla þyrfti alls eigi ab verða einstreingíngslegri í skoðun sinni,
en kennendurnir við haskölann í Kaupmannahöfn, með þYÍ þeir gæti
Ielngíð nóg færi á, nb kynna ser skoðantr annara lögfræðinga, og
hverjum framförum rðttarútllstunln tekur yfir höfuð, og líka er það,
að þeir, sem í skólann gelngí, ætti ali verba embættismenn á Íslandi,
en eigi annarstaðar, og þá virðlst liggja í augum uppi, ali þeir
fremur öllu öðru ætti a~ leggja stund á hin Íslenzku lögin, þau
lögin, er þeir ætti ali dæma eptir. Enda er það eigi hin yfirgrips-
meiri og vísíndalega lagaþekkíng ein, sem gjörir embættismanninn
duglegan í stöðu sinni; því ali þess eru mörg dæmi her á landi,
bæðí ali fornu og nýju, ab margir hinna ötulustu og merkustu em-
bættismanna á Íslandi, hafa aldrei fnri~ héðan af landi. En til þess
þ6, ab eigi skyldi hætt víð, að þeir, sem á skólann geíngl, vanrækti
hinn almennari og vísindalegri hluta lögfræblnnar, vildi þíngið, a~
þar yrði kennd heimspekileg lögfræbl og rdmarðttur, auk hinna í~-
lenzku laganna.

Með stofnun þessa kennsluskóla í lögfræð! her á landi verður
þínglð að telja það víst ab se~ væri fyrir, ab aldrei yrði skortur á
þeim mönnum, er hefti alla þá vísindalegu menntun, og þá lagaþekk-
Ingu, er þeir þyrfti til að gegna sýslumannastörfum hér ri landi; þVÍ
a'b þeir, sem í skólann geingi Í þeim tilgángi, ab verba embættis-
menn her á landi á eptir, ætti að þíngsins áliti ali vera einúngls
þeir, er tekið hefbl burtfararpróf við lærðan skóla, og ætti þeir ab
gánga undir próf í forspjallsvíeíndum, á~ur en þeir geingi undir em-
bættispról; en þínglð verður líka ab telja það "íst, ab stofnun þessa
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ldgfræðfngaskdla her á landi yrði mikil hvöt fyrir landsmenn, a~
setja syni sína til mennta; því að nri sem stendur eru þeir naum-
ast 40, sem læra Í latínuskólanum her, og svo lítur Ilt, sem þeir
fremur fækki en íjölgi, er Í skólann gringn, og ein abalorsökln þess
er vafalaust sti, a~ landsmenn sj;i ser eigi kleyft, fyrst al'l kosta syni
sína 6 ár í skólanum, og sföan al'! minnsta kosti önnur 6 rir vlð
háskólann Í Kaupmannahöfn. En ef einher lögfræðíngaskdlí væri
her ;i landi, þar sem þeir sæi að stúdentar gæti orbið hæfir til em-
bættis á svo sem 3 árum, eða yfir höfnl'l ;i tilteknum tíma, eptir al'l
þeir hefði lokið "ir) skólaruim sitt, þá verður þínglð al'l telja þal'l
"íst, al'l lærisveinar latínnskólans mundi talsvert fjölga.

Auk þess, sem þíngið, eins og þegar er sagt, er sannfært um,
al'l þVÍ ab eins verði bætt úr skortinum á velmenntuðum lögfræOíng-
um, a'ð stofnaður verði kennsluskrill handa þeim her á landi, þá
virðist því og nauðsyn til bera, eptir því sem til hagar her ,í landi,
al'l eingum mönnum, þótt ekki hefði tekið burtfararpróf við lærðnn
skóla, gæfi .st kostur lí, að nota til sög nína í skólanum, svo að þeir ri
eptir gæti leiðbelrit öhnm bændum í ýmsu því, sem í dagl egu lífi
fyrir kem ur, og til laganna nær, og Ieingib svo mikla þekkíngu lí
rettargángsm!Ítanlll11 her á landi, al'l þelr gæti rekið mal í hera'ði.
Reyndar heyrir þetta atriði undir fyrirkomulag skölans, en þínginu
virtist þó réttnst og nauðsynlegt, al'! bera þetta nrí þegar fram, svo
no til þess yrð! tekið tillit, er skólinn yrði stofnaður og fyrirkomu-
Iagið ákveðið.

Hversu kostnaðurinn mundi miklll yerb, verður þfnglð al'l halda
fast vlð það, al'l hann þyrfti alls eigi meiri að verða, en þíngi'ð hefir
á~ur sagt, bæði 1855 og 1857, eða her Ull) bil 2,500 rd., eb jafn-
vel eigi nema 2,250 rd, En þegar rætt "ar UIlI þao, hvaðan kostn-
a~ þenna skyldi taka, þá varð þtnglð al'l fulltreysta því, ab yðar
kenringlegu h.í tign munduð allramiIdilegast vilja veita hann úr rfk-
íssjébnum , að minnsta kosti þ.íngab til alþíngi feingi relt til skutta-
álögu, og hreinir relknfngar væri gjiirðir um fj;irh;\g~við::lkipti Íslands
og Danrnerkur ; því a~ bæði er það, að alþlngl trey-tí ser eigi, með-
an ö.ikvebið er um stj6rnarfyrirkomulag Í~lands í ríkinu, ab "ísa á
neinn þann sjóð eða fe, er kostnaðinn til sk.ilans mætti af taka, og
líka þótti því Ícij.íryert, að r.iba til, að þessi skattur yrði lagour á
landsbúa, meðan eigi er IÍbeo nm, hversu úr rætist harðærí því, sem
mí. hefir ,1 verið. En fáist það eigi, al'l ríklssjéðurlnn taki ao ser
kostnabínn til skólans fyrir fullt og fast, þá verður þó þíngið að
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fulltreysta því, að kostnaðurinn verði fyrst um sinn greiddur IÍr rík-
íssjdðnum, þringnb til frumvarp verði lagt fyrir þíngið UIJl það, hvern-
ig landið skuli grei'ba kostnað þenna.

Af :Í5tæ'bUIJl þeim, sem þegar ern greindar, leyfir þíllgi'b ser
allraþegnsamlegast með 22 atkvæðum gegn 3, a'b bera þá bæn fram
fyrir yður, allrarnildastl konúngur :

1. Með 22 atkvæðum gegn 3: .1ð sem allrafyrst verði stofn-
aður kennsluskóli í Reykjavík handa lögfræðíngaefnum,
er áður hafi tekið burtfararpróf við lærðan skála, og taki
þeir prá] i forspjallsvísindum, áður en þeir taka embætt-
ispróf við ekðla penna, og að í slióla þessum verði veitt
kennsla í heimspekileqri lögfræði, rðmuerskum retti og ís-
lenshum lögum og rétti.

2. Mef' 22 atkv. gegn 3: Að lögfræðingar' þeir, sem tæki
embættispróf ískóla þessum, mætti öðlast r'ctt til lögfræð-
íngaembætta hf?r á landi, þó með þeim nákvæmari á-
kvörðunum, er þurfa þykir.

3. JJIeð 12 atkv. gegn 9: Að efnilegum piltum, þó þeir ekM
ætli að verða embættismenn, og hafi því ekki teleið burt-
fararpróf við lærðati skðla, veitist aðgángur að skðla þess-
um, og að svo verði seð um, að þeir geti feingið þar svo
milda þekkíngu á rl!ttargángsmátanum og í íslenzkum lög-
um, sem nauðsynlegt er til þess, að þeir geti fært mál í
heraði.

4. Með 22 atk». gegn 3: Að kostnaðurinn til lögfræðínga-
skóla þessa mætti verða greiddur tlr ríkissjóðnum. (Með
12 atk». gegn 11): En fáist það ehki, að hann þó fyrst
um sinn mætti verða greiddur úr r'íliissjóðnurn, en á sín-
um tíma verði lagt frumvarp fyr'ir alþingi um það, hvern-
ig landið sjálft gæti greitt kostnaðinn; (með 18 atkv. gegn
9): en þó ekhi fyr, en þíngið hefir feingið löggjafar- og
skattafrelsisvald, og hreinir rei1míngar eru gjörðir yfir
fjárhag milli Íslands og Danmerkur.

Reykjavík 10. dag ágílstm. 1839.
Allraþegnsamlegast

Jón Guðmundsson. H. Kr. Friðriksson.

Sf6an bað forseti þingmenn þ:í, sem heíðl .ískilib ser breytíng-
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aratkvæbí stjórnarbótarmálinu og kúgilduuuilinu, a~ koma sem fyrst
mel) þau.

Fundi slitið.

10. ágúst -- þntugastí og þriðji fundur.
Allir á fundi. Gjör'ðabók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur til undirbúníngsumræðu

fjárkláðamálið. Framsögumaður er hinn helðraði þíngma'ður Borg-
íirðínga.

Máli\) afhent framsögu manni, sem las upp nefudaralltíð, svo
hljóðandl :

"Hio hefðraða alþíngi hefir kosið oss í nefnd, til þess að segja
álit vort um nokkrar bænarskrár, er til þess komu um fjárkl,i'ðann,
og hvernig honum yrði bezt út rýmt og útbreiðslu hans varnað,

Bænurskr-ír þær, er nefndinni hafa verið feingnar til álita, eru
þessar:

Bænarskrá frá Suður-þfngeyjnrej'slu með 17 nöfnum.
Bænarskrá úr Eyjarfjarðarsýslu með 241 nafni.

Bænarskrá úr Húnavatnssýslu með 29 nöfnum, og með henni fylgdu
tvær askoranir frIÍ þremur vestustu hreppum sýslunnar, Þverárhrepp,
Torfusta'ðahrepp og Stabarhrepp, til þingmanns Húnvetnínga, með
samtals 79 nöfnum.

Bænarskra frá Snæfellsnessýslu, er samin var á frjálsum fundi
í Stykkishólmi.

þessar 4 bænarskrár eru nokkuð Irabrugbnar a'ð efni, þótt eing-
in þeirra fylgi fralll lækníngum. Bænarskráin úr Eyjafir'ði fer fram
á, »a~ komingur Iyrlrsklpi niðurskurð lí öllu sjúku og grunuðu sauð-
Ie í suðurumdæminu ao hausti komanda, enda þótt læknað vírðíst,
gegn sanngjörnu endurgjaldi af þeim 30,000 rd., sem útvegaðir ern
til Ij.irklaðalækníngn". Bænarskráin úr Buður-Þíngeyjarsýslu er og
sama efnis i aðaluppastringu sinni; þó er þess geti'ð enn greinilegar,
að elmingis skuli sa~'ðfil þeirra manna vera þegið undan níðurskurbí,
er geta sannað, að fe þeirra hafi aldrei feingi'ð fjárklá'ðann og eigi
haft samgaungur yill klá~a8júkt re, og í öúru lagi, a'b þeim 30,000
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rd. "Nei varið til að bæta úr skaða þeim, er af niðurskurðinum hef-
ir leitt, eður leiðlr her á landi. En í bænarskrá þessari var og
stúngio upp á til vara, ao öllum Sunnlendíngum yrði gjört ao skyldu,
ao hafa fe sitt í svo str.ingrl heímavöktun, ao hinum ömtunum væri
eingin hætta Min af samgaungulll víð það, svo leingi sem það
væri ,ílitio grunsamt af klaða eður kl.iðavotti, og í ÖOl"l1lagi, að
þeim 30,000 rd. yrði skipt að rettri tiltölu milli allra aintanna. Bæn-
arskráin úr Húnavatnssýslu fer aptur því fram, að öllu kláoa.sjúKu
fe í Borgarfjarðarsýslu yrN eytt nú í haust, og síðan með framhalds-
niðurskurði, ef á þyrfti að halda; en að öðrum kosti felur hún þíng-
inu ;í hendur, að finna þau 1'1Í\), er gæti afstýrt hættu þeirri, er svo
bersýnilega vof'bi yfir Hiinavatnssýslu, og jafnvel öllu norðummdæm-
inu. Áskoranir þær, er Iyr var getio, blð]a einkum um óhulta verði,
og bænarskratn úr Snæfellsnessýslu bíður og einkum UI1I tryggilega
og hyggilega setta veiði. Eingin af bænarskrám þessum fer því
lækníngum fram, heldur eru tvær þeirra á algjöröum niðurskurði,
ein á takmörkuðum nlðurskurðl, en ein og baðar áskorauirnar halda.
einkum fram óhultum vörðum, og ein gjörir verðina að varauppá-
stúngu. Enn fremur mælast tvær bænarskrárnar til þess, ao þetta
verðl gjört af þeim 30,000 rd, sem þíng Dana hefir "eitt, til ao út-
rýma klabanum her lÍ landi.

Áour en nefndin kveður upp álit ",Ht um bænarskr.ír þessar,
þykir henni öll nauðsyn á, að athuga vandlega abaleínl nuilslns, eð-
ur íhuga, hvert se takmark það, er kl.íbamalíð eigi ao ná. Nefndin
hlýtur nú að álíta sj.ilfsagt, ao ekkert annað mark og mið se til í
þessu m.ilí, en 110 út rýma sýkinni úr fenu, og jafnframt varna útbreiðslu
sýkinnar, og að þetta ::le gjört með þeilll haganlegustu og beztu ráo-
um, er feingizt geta. Nefndin ætlar, ao allir hljóti að vera henni
samdóma í þessu, hversu ólíkar sem skoðanir manna annars kynni
ab vera um það, hver rá~ eður aMd/) se tiltækilegust og happusæl-
ust fyrir land og lÝG, til þess ab ná þessum tllgang]. Nú eru tvö
ráo fyri!' hendi, til að útrýma sýkinni ; er annað ao lækna skepnuna,
en hitt að skera hana, það er lækníng eður nlöurskurbur. Hvora
þessara aðferða skuli fremur "ia hafa, er eímingís korníð undir því,
hver þeirra se haganlegri fyrir velgelngnl manna, þegar á allt er lit-
ib; þess "egna geta menn eigi sagt, að önnur þeirra se alveg betri
út af fyrir sig, heldur ao eins betrl eptir málavöxtum. þe:l.;ari reglu
er og fylgt í öllum löndum, sem "er þekkjum til, eigi síöur í Dan-
mörku, en annarstaðar ; þ"í bæðl eru mörg dæmi til þess þar, aÐ
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dýralæknar leggja það til, a'b kindin se skorin, en eigi læknuð, og
SYO er það í lögum þeirra lagt eiganda á sjálfsvald, h-vort hann vill
heldur skera kindina, eður lækna hana; hann er a'ð eins skyldur til,
að lækna skepnuna, ef hann eigi vill skera hana; fyrir þVÍ er hvorki
þar, ne annarstaðar, þar ,er til vitum, framfylgt þvínguðum .nlður-
skurði á kl.iðasjúku saubfð, en þVÍ síður þvínguöum lækníngum,
heldur er hver Ijareigandl Lítinn raða, hvort af þessu tvennu hann
vill fremur aðhyllast; en skyldur er hann ao gjöra eitt af tvennu,
annabaðhvort a'b lækna, eður skera niður, þessi grundvallarregla
laganna er byggð á því, er ver áður gátum um, að tílgtínglnum, ao
útrýma sýklnnl, verbur þar n,í'b með hvorritveggja aðferðinni. Útrým-
ing sýkinnar er þar gjörð að lagaskyldu, vegna þess a'ð almenntngs-
heill býður, a'ð sýkinni se út rýmt, eu valdstjórnínní, eður rettara sagt
þeim mönmun (illum, er tílsjón og framkvæmd laganna á hendi hafa,
er einúngis falið lÍ hendur, að livetja menn með góðu, til þess að
víð hafa þá abferblna, er almennt er álitin haganlegrl, en a'ð skipa,
hana geta þeir ekki. Í öðru lagi ber og þess all gæta, að aðskíln-
aður hins klabasjúka fjár frá hinu heilbrigða, og eins klábasjúkra
heraða, eður í einu orðl, allar varnir gegn útbreiðsu sýkinnar,
eru og jafnframt gjiir'Oar a'b lagaskyldu; enda er það og eigi síður
nauðsynlegt fyrir almenníngeheill, að varna útbreiðslu sýkínnar, en
að vinna bug á henni.

Nú er nefndin hefir virt fyrir ser meglnatriði m.ílslns, og fundið,
að það se í því f~ílgi(!, að út rýma sýldnni, og jafnframt að varna
útbreið.slu hennar, þ;í snýr hún ser a'ð því atriðinu, hvernig sýkinni
verði út rýmt her á haganlegasta h.ítt fyrir allan landslýð, og hvort
eigi se ástæða til, eptir því, sem hel' hagar til, a'O gjöra annaðhvort
lækníngar eður niðurskurð að lagaskyldu, þótt það se eigi bclnlínis
gjört annarstaðar, heldur láti'ð vera komið undir atvikum. Nefndin
hlýtur í þCS:lU efni að hafa þa'b fyrir augum, hvort tilgéngtuuui verði
náð, e'ður sýkinni út rý IIIt, nema því að eins, að víð hafa mest-
megnis aðra aðferðina, og hvort það se eigi til svo óbærilegs tj~íllg
fyrir landbúnaðinn og velgeingni land" vors, að víð hafa hina a'O-
ferðina iuestrnegnis, eður buðar, eptir þVÍ sem bezt vill verða, að
almenníngsheill heimti, að henni se eigi hleypt 11'0, heldur se önnur
aðferbln látin sitja með öllu í Iyrlrniurí. Nefndin alítur ser skylt,
að taka heldur lækníngarabferðína, en nlðurskurbínn, ef hún me'ð
nokkru móti gæti se'b, að tilg.ingiuum yrði niÍ'b með henni, en það
er, að ldá'ð,UIUIll verði útrýmt á hinn haganlegasta hátt úr landinu.
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Nefndin verður og II~ álíta, II~ stæbl her á, eins og í ö~rum lönd-
um, að kláðinn væri innlendur, a~ fe'ð væri fátt, og eigi þyrfti Ii
afréttum að halda; væri saubfj.írrækt einginn ablat\innuyegur lands-
manna; væri landið \'CI byrgt með dýralækna og klaðalyf, og menn
ætti hægt með a~ nálgast þau fr.i útlöndum, og gæti skjdtt komið
þeim upp UIlI allar sveltir; væri sumarið eins lángt og hagötætt, og
veturinn eigi kaldnrl. en í iierum !liudum,og þyrfti eigi meira f6ð-
ur handa sanðf'énaðl, o. s. Irv., þá væri sjálfsagt, að hafa mestmegn-
is við lækníngar her, sem annarstaðar. þa~ er þá fyrst að athuga,
hvort ldií~,inn se innlendur eða aðfluttur, og slðan, hvort atvinnu-
vegirnir og aðrir lnnd-hættlr her lÍ landi se eigi svo, ao annab-
hvort se 6mögulegt, eður Því nær ómiignlegt, að koma lækníngurn
her við, nema til nlðurdreps fyrir landbúnaðinn og alla velmegun
Iandsins. Vel' verðum ao vera ;\ því, að mjög mikið se undir því
komið, hvort klaðlnn se útlendur, eður innlendur; því se kann inn-
lendur ii þann h.itt, að hann komi npp af sj.illum ser her og þar,
þlí er eigi mögulegt, a~ skera fyrir hann, eður út rýrna honum með
níburskurbi alls sjúk" fj;ír; en se hann útlendur, þá er það vel
mögulegt; en þó nú klaöinn Re útlendur, þá er eigi þar með sagt,
að rett se að útrýma honum með nlðurskurðí, því Iiigskyldaöur nið-
urskurbur getur eigi, eptir skoðun nefndarinnar, átt ser stað, nema
því a'ð eins, ao nlrneuníngsholll krefji, a~ honum se út rýlllt lÍ þenna
hátt, en eigi annan; en se nú niðurskurður ao eins hentugri fyrir
velferð almennfngs, þá rilítum ver skylt, að stuðla fremur til hans
með géðum rabum, án þess hann yr'Oi þó gjörbur ab lagaskyldu.
Eptir þessu getur þií niðurekurbur alls hins sjúka fj;ír a'ð eins verið
tflta-kilegur, ef kl.íblnn er útlendur; æskilegur, ef hann (nlöurskurð-
urinn) horfir til hagsmuna fyrir landið, en öldúngls nauðsynlegur, ef
aluiennfngshelll liggur víð. Ver skulum þá fyrst athuga, hvort klab-
inn se aðfluttur eður eigi.

1855 seint Ulll sumarlð komu híngað til Reykjavíkur 4 ensk
lömb, og hafbl Sigurður prestur Thorarensen í Hraungerði pantað
þau. Lömb þessi voru í 21. viku sumars flutt upp að M.vdal, og
voru þau geymd þar um tíma, því veður Ieyfðl ekki að flytja þau
yfir fjall. Á þessu tímabili voru lömbin ú túninu, einkum þar sem
feo vanalega lagðlst við heimrekstur þess, og stundum r.íkust þau
inn í fj.írrettina með fðnu. þar sem þau höfðu viðnam á túninu,
tóku menn eptir, að ullin af þeim lá í smálögðum. Saman víð
þessi lömb var látio eitt lamb lítið dýrrifi'b um haustið, meðan þau
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"om þar, og þetta lamb fekk kláða, svo ullin fór að detta af því.
Sí'tan var þetta lamb saman yi~ feo, þánga'ð til a'ð kl,íN fór a'ð sjást
á því, og var þ,í skorið. En um veturinn fór þar a'ð brydda á ser-
staklegurn klaðaelnkennum, sem fór smámsaman vaxandi, og var því
leitað til landlæknis og stíptumtrnanns. Skoða'ði læknirinn þar fe'ð
6. maí, og skrifaði síðan stiptamtmanni, a'b þlí hann gæti ekkí ,íliti'ð
klá'l'a þenna hættulegan, væri hann þó varúðarverbur. Snemma í
júlí virtist hlutaðelgundi hreppstjóra kl.ið! þe-sl vera rénabur og ný
ull var komin á feð. Seinni part sumars kom þetta betur fram, því
þií var klaöinu kominn Í ærnar í Mýdal, og sást líka í allmörgu
fe, sem kom af fjalli. Um haustið re'ð landlæknir til, a'ð setja
nefndir manna og Lita lækna, en stlptnmtmat ur skípaðí þá að sk em
allt niður. Sumarið 1856 hafði nú kláðlnn ritbreíðzt frá Mýdals-
fenu víða um Gullbríngu-, Kjésar-, Borganjarðar- og vestari hluta
Árnessýslu. Líka hafðl klaðlnn komið upp í Bytrn, a'ð vissri sögn
eptir það, að bóndinn þaðan kom frá Hrnungerbí, sem nýbúinn var
að skoða þar hin kl.iðsjúku ensku lömb, og breiddist hann þaðan
líðum út milli Þjórsár og Ölfnsrá. Eins og það mí hefir verið sann-
að af skriflegum skýrslum, að allur sá klaði, sem hóf:;t og útbreidd-
ist í Borgarfiröi, kom fd sauðkindum, er heimtust sunnan úr Þing.
vallarðrt, þar sem margt af Mýrlabfenu kom einnig fyrir, eins hafa
menn ljósar sagnir um útbreíbslu klabans í Árnes~ýslu, bæðl frá
Mýdalsfenu og fenu í Bytru, Inn i Rangurvallasýslu fluttist kláða-
sýkin haustið 1856, þVÍ einn bóndi flutti geldfénað sinn í Iorboðl
tveggja yfirvalda yfir Þj,írsá, og fr,í honum útbreiddist hann fyr-
ir austan ana; því þó tilraun væri gjö!'o, a~ tálma þar frarurás
sýkinnur, mco að skera fe hans, var það þó um seinan og á
oflitlu svæði, og varð því ekki a~ notum. Um vorlð 1857 fór
amtruaðurlnn í norður- og austurumdæminu eptir kvö'ð stjórnar-
innar til Suðurlands, til þess, risnmt hinum amtmönnunum, að
semja frumvarp fyrir stjórnarinnar hönd, er leggja skyldi fyrir
alþingi. Í þeirri ferð var a'b tilhlutun amtmanns tekíð réttarpróf
um uppruna og rirbreiðsln fj,íl'klá'ðans, og sannaðíst þar að fulln-
ustu, ab hann væri ritlendur. þetta sumar 1857 voru verðir
stofnaðir víð Hvít.í í Borgarflrbl, milli suður- og vesturamts-
ins, og á norður helbum, milli norður- og subur-amts. Líka voru
keyptir dýru veröí Iorustusauðír og Ijallsæklð fe Borgflrðínga, til
þess að minni skyldi verða hættan af samgaungunum. þrátt fyr-
ir allar þessar vaniðarreglur fannst um haustið í fjárleitum Ví'ðdæl-
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inga kláðasjúk dilkær, sem sloppið harM gegnum varblínuna ; var

hún reyndar drepin með lambinu, en flokkur s.í, sem Mn fannst í,
"ar rekin saman víð annað safn til Túnguréttar. Enda nuittl síðar,

þegar hinn sóttnæmi kláN kom fram þar í 8ý~lu, rekja spor hans
frá fe úr þeirri afrett, og bæði kom hann þar fyrst upp og útbreidd-
ist þaðan með rirtíníngs- og fóorafe. þ;lr á móti kom hann hvergi
þar fram í Húnavatnssýslu, sem afréttlr voru sérstakar, t. a. m. li

Vatnsnesi og austan Blöndu, og ekki heldur í Svínavatns- og Torfa-

lækjarhreppum, þar sem undir eins "ar skorio úrtíníngsfe það, sem
kom úr Tungurétt. Í Vesturhópl kom hann þannig upp ií þeim eina
bæ,' þar sem bóndinn hafbí rekíb geldfénað sinn lÍ afréttlr Vfðdæl-
ínga, og sföar hjá öðrum bónda þar í sveit, sem tekið hafl',j fóorafe
úr VíOidal. þao var nú svo lángt frá þVÍ, ao óþrlfnkl.ibl s.i, er

gelngið halCi fyrri veturinn og "e rio þá í meira lagi í Hrínavatns-
sýslu, hefði verið meiri lÍ þeim bæjum og í þeim sveitum, þar sem
hinn sóttnæmi sunnanklaðí tók að geisa um veturinn 1857 - 58, að
sýkin brauzt út, og var skæðust í einhverjum hinum beztu fj;irræl{t-
arsveitunum, og eins á þeim bæjum, þar sem áour minnst hafði
borið á óþrifaldlíoanulll, og geta þVÍ alls eingar líkur dregizt ao því,
að hinn sóttnæmi fj;írkl<Í~,i hafi komið þar upp af sj.ilfum ser, eins
og líka er sannað með rðttarrannsökn, er gjöro mr um það í IIúna-
vatnssýslu.

þao er hvorttveggja, að það er margsannað, ao útbreiðsla fjiír-
pestarinnar er rakin frá fyrstu stöðvum og frá fyrstu upptökum sýk-

innar, í M)~dal af ensku lömbunum, og ao iistæour þær, á eingri
reynslu byggðar, eru rnarghraktar, sem landlæknir vor, og aðrir, er
honuni hafa fylgt, hafa \'iIjao færa fyrir því, að sóttnæmur kláM
gæti kviknað her í landi, og hin nú yfirgeisandi klábapest væri þann-
ig upp kornin, þ,'í þegar menn nú í 4 rir ekki geta sýnt fram á
eitt einástu dæmi, ao fjárkliÍOinn hafi kviknað af sjálfum ser nein-
staðar þar ii landi, sem samgnungur fjiírins höfðu ekki verið þessu vald-
ar, þá má bæði sú þjóð og sú stjórn vera blind, er ekki "iII víðurkenna
og láta sannfærast um, að þessl sóttnæmi klaðl se útlendur og að-
fluttur, og einkum þegar svona ljós rök liggja til þess.

Til styrkíngar þessari reynslu yfirstandandi ára, viljum "er geta
þess, er saga IiOinna tíma kennir oss, að her hefir aldrei þess konar
sjúkdómur leglð í fe, eða komið upp í fe. Hið eina dæmíð um
næman kl<í~asjúkdóm á fenaM, sem "er höfum, er hin útlenda fjár-

klá~apest, sem gekk hef á árunum 1762 til 1780, og sem samkvæmt
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konúnglegri tilskipun 12. maí 1772 loksins var út rýmd IÍr landinu
mai'! niðurskurði. Í þau hart nær 80 .ir, sem síðan eru liðin, vitum
vér með fullri vissu ao einginn sóttnæmur fj.írkl.iðí hefir korníð fram

í re her á landi, þar sem anruílaritarar vorir og aðrir fræðimenn,
sem tiltína hvert hallæri og hver, konar óhiipp, sem yfir landið hafa

gelngið, geta slík" aldrei, og þegar ,er þannig vitum, að srittnæm-
nr klaOi hafi aldrei nm allar umliðnar aldir ,ítt her helrna hjá oss,
en þekkjum da-min frá þessari og næst liöinni öld 11111 lítlenda Ijar-
sjúkdóma, þá er þao eingin furða, þó þessi reyntila sögunnar, asamt
reynslu þessara tíma, er nú standa yfir, se oss ný hvöt, til að láta
sannfærast um, af hverjum toga þessi f'[.irk.ilðl se spunninn.

NIÍ er ver höfum leitt rök að þYÍ, ao klaðinn se aðfluttur og
því se tilta-kilegt, ao lít rýma honum með niönrskurbi, þii er þessu
næst að athuga, hvernig kl.íbunum verði ,í haganlegast.a h,ítt lít rýmt
úr landinu, og hvort honum geti orðið lít rýmt með la-kníngum, e()-
nr með nlðurskurcl, og skulum ver þá fyrst athuga, hvort lækníng-
um verði kornið her við, svo vel fari, þVÍ þær viljum vér öllu held-
ur til kjósa, ef þær gæti komið að fnllu haldi. En oss getur eigi
dullzt, ao her. á landi eru svo margir erfiðleikar á lækníngunum,
að vðr sj.íum eigi líkur til, að klnðannm verði lít rýmt, lIe heldur
varnað ao ritbreiöast, ef þær eru einar do hatbnr ; en hitt liggur í
augum uppi. all mosti og bezti atvinnuvegur landsmanna er gjör ó-
nýtur, ef lækníngakakl skal Telngi framfara. Ver skulum þlí svo
stuttlega, sem 'er getum, taka fram hill f'rábrugðnn lÍstand her á
landi, er gjörir abrur r.íðstafanir her nauðsynlegar, eu í öðrum lönd-
um. Ef \er lítum þii fyrst til af~tiitu landsins, þ.í liggur það milli
63° 24' og 66° 33' norðuníttnr, og her 1\1\1 bil 300 víkur sjávar [ni
Ka u puiann.ihöfn all IIIcðalfjarla-gð. En stærð Iandsins er all" 1867
ferhyrndur mílur, þar af ern 764 ferhyrndur mílur heimalönd og
brlfjárhagar, 682 Ierhyrndar mílur eru afréttir eður ulmenníngnr, sem
hafeir eru næstum elngaungu handa geldfe allt sumarið, eður sam-
tals 1446 f'erhyrndar mílur; en hitt eru jöklar og óbyggðir. Bæir,
ebur [arðir og hj.ileigur, eru alls 5,762, og er þeim 8'0 t\Í"tra~ yfir
alla þessa víðáttu af helrualöndum, að her um bil 10 bæir eru
á íerhyrndrl mílu í suður- og vestur-umdæminu, en eigi nema 7
til 8 bæir í norður - og austur-umdæminu. En þótt nú bæir þessir
se eigi svo ýkja margir, þá tekur það samt afarlangan tíma af, að
ferðast milli þeirra, því víða verður að fara yfir fjöll og heiðar og

sumstaðar yfir firnindi og 6byggNr. Einkum er þó allt Ierðalag
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örðugt, þegar a~ því er gætt, að nálega eingir vegir eru til í land-
inu. Menn geta mí skjótt seð, a~ margur sýslur eru enda margfalt
stærri, en umdæmi í Danmörku; og ef svo er athugað vegaleysið,
hin stóru vatnsföll, fjallvegir og aðrir farart.ílmar, og það yfir fjöll
og heibar og margar lír í byggðum er eigi fært, fyr en í júnímán-
uði, og optlega eigi farandi fjöll milli Suður- og Norðurlands, fyr
en leingst fram ( [rilínuínuðl, sem þó væri einna nauösynlegast, þar
lyf eru mest Í Reykjavík, og svo Í annan stað samgalmguleysið, og
hversu örðugt og koetnaðarsamt her er með alla flutnínga, og að fá
skýrslur um hvað eina, sem þarf a\', vita, eður IÍr að r.íða , þ,í er
auðsætt, hversu marga menn og margfaldan kostn a\', þarf her til, að
lækníngar geti fram farið í nokkru lagi. Nlí bæti-t og her do sam-
gaunguleysið við önnur lðnd, sem !!jörir næsta iircugt, að n,í til
Iækni-hjalpar eður læknisdóma Í Danmörku; því þótt pfH~kipio komi
her \1111 bil ;Í hverjulll 6 vikna fresti til Reykjavíkur \1111 sumartím-
ann, þá er þ6 allur hinn hluti landsins 8\'0 lí! undan og ,i svo bág]
með, a\', nálgast laknl-ddmana frIÍ Kaupmannahöfn, ao það er eigi
mögulegt fyrir hann, nema einu sinni ii ári, t;egal' kaupskip koma á
vorum, sem opt getur leingi dregizt fralll eptir vegna ha fí,:a , eins
og síoasta vor ; en víðast er I11CO öllu (Í víst, hvort sk ip komi aptur
á haustin, og þ6 svo se, livort menn þá nri í þau, til þess að panta
lyf með þeim aptur Ul11 haustið. þá er og enn veðuráttan hinn
mesti t.il 111i fyrir lækníngar. t'ao er eigi eilllíngis kuldinn ;i veturna,
þótt hann se fr,í 12-26° R, heldur einnig SYO snöggvlr og <ikaflega
miklir hrfðarbiljlr haust og vor, eins og mí hefir verit síönstu árin,
sem gjöra allar baðanir nieð öllu ömögulegar. Af þeesu veðurlagl
lelðír það og, ao einginn tími verður ha four til böðunar. nema SUIII-

artíminn; en hann verður í rann réttri lrarbla stuttur, þegar þess er
gætt, ao fe fer eigi úr ull, fyr en í jriní og eigi alfario úr henni, fyr
en í jiinínuínaðarlok, eður enda eigi fyr en í [úlfnuinuði; en í mið]-
UI11 júlí byrjar sl.íttur, og er eigi líti, fyr en í scptembcrmana+arlok,
ef veður er til þess, þ6tt mí veður se talsvert william sunnanlands
en norðan, þ,í er þó "eður þar einnig óhentugt til baöana, fyrir sakir
sífelldra storma og votviðra.

þa\', má mí. nærri geta, hversu allt verður kostnaðarsamt, sakir
þessara erfiðleika, er náttúran gjörir oss. Ver höfum drepið á,
hversu mikla örðguleika vegaleingdin og vegaleysíð gjörir oss í land-
inu sjálfu, og í annan stað, hversu ör~ugt se, a~ nálgast kláðalyf frá
Danmðrku eður öðrum löndum; en hversu miklu erfiðara er þa~ þó
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eigi :í veturna, þar sem það má kalla hreinan a f.-kuro , a'ð nálgast
kl.íbalyf, þótt til væri lí stöku stað í landinu, sem þó einkum mIÍ
r:í.<>fyrir gjöra, ao "er'ða kynni í Reykjavík ; því 5VO er örðugt og

kostnaoarsamt með ferðir á veturna, at póstar komast trauðlega áfram
með töskuna eina, hvað þ;í heldur meira, þá verour þab varla orðum
aukið, hvílíkum vlnnnmíssir það mundi valda, ao nálgast þau þann

tíma árs, er menn hafa til þess, a'b draga a<>ser fisk frá sjónum, og
þarfir sínar úr kaupstað, þVÍ til þess geingur l.íngur tími, og allir
þeir aburbarhestar eru til þe~s hafðir, sem menn eiga, að ver eigi
nefnum aðra vor- og hanstvinnu, sem eigi verður hjlí komizt. þá
tekur slátturinn við, sem öllum brimönnum á Íslandi er eins nauð-
synlegur, sem uppskerutíminn er Í ii~,rulJI löndum, ÞYÍ það er sá
eini tími ársins, er menn geta safnað heyrorða handa skepnunum, og
þegar nú taka lí hinn bezta þerridag úr slætti til babann, þá yrði
skabi bóndans óruetandl, ef óþurrkar g.ínga ; en látum hann samt baða

og athugum, hvað það mundi kosta hann. Nri veitir eigi af 6 mönn-
um víð hvert bað auk læknis, og ef kindin er 5 mínútur i baðinu,
þá geta þessir menn baðað 12 kindnr á tímanum, eður í mesta lagi
1_0 kindur :í dag. Vinnukaup og fæði þessara lllanna getur eigi
minna verið, en 7 rd.; smalamennska, undirhúningur undir baðið, ao
standa í kríngum fe og all nálgast bnðmoðíílin, getur eigi minna ver-
iO, en 5 rd., og verður þ;í. kosmuöurinn alls 12 rd. lÍ hverjar 120

kindur, þótt lyf og lækning se gefins. Se nú baðnð 3 sinnum, þá
kosta höðin á 120 kindum 36 rd. Ver'bi nú buðað her í kbíbasýsl-

un nm það fe, sem þar er, sem vera mun um 20,000, þá verour
kostnaðurinn 6000 rd., auk þeirra 30,000 rd, er eigi mun veita af til lyfja,
allra lækna, umsjónarmanna við böbin og stjórnanda klaðamnlslns. Ver
höfum einringís tekið OiÍrtiiln þ:í, er her mun hafa verið í vor í
hinum IdáCill:;jlíkll sýslum; en ætti að fara að kosta upp á, að baða
fe um land allt, er vera mun nærfellt 400,000, þ:i kostar það
120,000 rd, auk allra læknisddrua og læknishjalpar, sem fyr er get-
fb. En þó kostnaður þessi þyki æði mikill, þá er hann eigi nema
smámunir hj;i tjóni því, er lækníngartilraunirnar og Iækníngulciklð
baka sauð{járræktinni sem atvinnuvegi. þao er efalaust ,ílit allra
bænda og blí manna her á landi, að menn geti eigi lifao við sauð-
fjlírrækt, nema búsmali geti gclngið Irj.ilslega í heimahögum, og reka
megi geldíð allt ,í fjöll og afréttí á sumrum ; er og reynsla manna fyrir
því, ao straung heimageymsla á fe se öldúngis éhafandi, þVÍ með
slíku parrakl verða kindur varla ætar á haustum. Menn verða
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a'6 gæta a'6 því, a'6 her á landi geingur allur peníngur magur
undan lÍ vorin, og verður því að fitna lÍ sumrin; gjöra menn
því miklu meiri kröfur til hagbeitarinnar her á landi, en í ö~rum
löndum, þar sem öllum peníngi er haldið vi~ lÍ fó(',ri, og enda ví'b-
ast alin á því til ekurbar. þess vegna rí'ður öllum sveltabændum
á, ab geta notað vel sumarhagana ; því undir því er kornið ao svo
miklu leyti, hversu margar skepnur hann geti átt. Stjeírnin hefir
og á'ður haft tillit til þessa, meðan Mn harbi þann mann í r.íbum
með ser, er þekkti nákvæmlega landbúnað vorn, og vildi gefa hon-
um gaum, sj lí kenringsbr. 13. maí 1793. En nú er því svo varið
með beitarlöndin, að afréttir þar liggja saman, svo að sýkln getur lÍ

einu sumri breiðst út um allt land, enda þótt eigi nema einni klað-
sjúkri kind se sleppt á fjall, og fyrir þvt er ekki til að hugsa, ab
nota afrétt! þá, er klaðsjrikar sýslur eiga, og heldur ekki næstu af-
retti, en þótt tryggvír verðir se settir á takmörkunum. Fæ rN~t
nú sýkin í þan héruð, er landslag eigi aðskllur nokkurn veginn, eður
hjálpar mjög til þess, ab varð línur geti dregizt lÍ milli hðraða, þlí
verour með ölln ómögulegt, ab stöðva framrás sýkinnar, hvorki í bygg'ð-
um niðri, ne 11 heiðum uppi, og hlyti blín því .í einu snmr! að
breiðast út um margar sýslur i einu. Menn verða llb gæta her ná-
kvæmlega ab landslaginu og víðlendlnn, og eins öllu því, er sanð-
fjárrækt vor hlýtur \'io ab styðjast, og gjöri þeir svo, þlí munu þeir
finna, ab saubfjarræktín getur eigi stabiz], ef kl;ibsjlíkt fe er l:íti'ð lifa,
svo ab það geti haft samgaungur víð annað fe, og það verour það
þó æfinlega ab gjöru, nema það se bæði s/írflitt og parrakað heima
víð bæi; en sú aðferð er öldúngle eyðlleggjandí fyrir sveitabriskap-
inn. þá er og þess all gæta, ab heyskap vantar á sumum [örðum,
einkum her syðra, svo 30 bóndanum er annaðhvort ao gj1ira, ao leíga
öllu saubfð, eður hann verður ab l.ita það glinga úti mestallan Ht-
urinn. Lækningunum fylgir og það tvennt, ab lóga verður mj/ig miklu
af fenaol, til þess að geta komizt yfir ab lækna, og svo þarf feb
miklu meira f60ur og margfalda hirðfngu, auk allrar fyrirhafnar og
kostnaðar vib sj.ilfar lækningamar. þetta er j;ítab af flestöllum lækn-
íngamönnum, Ef því Iítlð er á lækníngarnar frá búskaparlegu sjón-
armlðl, þá eru þær og hafa líka reynzt ölddngls drepandi fyrir land-
húnaðlnn. þetta er hægt ab sýna með reynslunni. Eptir skýrslum
þeim, sem stíptamtmaður hefir sent stj6rninni, þá var allur sauð-
fena~ur:
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í "\.rnessýslu
um vorið 1857

c. 100,000
í desember 1857

6,565
- Kjósar-og Gullbríngusýslue. 50,000 3,753
- Borgarfjarðarsýslu c. 50.000 6,000

Samt-a-b-'-2-0-0-,0-0-0-----1-6-,3-1-8-,--

eður þVÍ nær einar 8 kindur urðu eptir al' 100 hverju, Svona
mikill var ár:íngur allra læknlngunna. eptir að 2 eður 3 útvaldir
dýralæknar höfðu undir stjórn stiptamtmannsins dNo fyrir lækníng-
um her í kl.iöasjúku f.ýolnnnlll, og svona gáÍ'iar ern hinar heppilegu
Iækníngar , er lækníngamennirnir hafa út hröpaðl Ao vísu verður
þetta gebilega fjártjón minna, ef fari'/') er eptir brinabarskýrslunum;
en þess ber að gæta, ao þær geta eigi tekizt her til samanburðar,
ÞYÍ bæði eru þær jafnan nokkuð of lrigar, og svo er þar lömbum
sleppt; en í skýrsluui þeim, er feingust nm haustið eður veturinn
1857, ern lömb talin og svo nákvæmlegn hver kind, 8\'0 þær verða
eigi bornar Saman við aðrar skýrslur en þær, sem ern [afnnrikvæmar,
eins og þessar ern, er teknar voru um vorið; enda höfum ver eigi
rístæðu til að relngja nakvæmnl skýrslna þessara í nokkurri grein,
þótt þær se býsna h.iar,

Í þriðja lagi vero ur nefndin a'O athug», hvílík áhrif lækningar
þessar hafi hnft og hljóti að hafa ;1 hugarfar landsbúa Í öllum grein-
um. Ver skululll Hra svo varorðir og Iáorðír nm þetta atriði, sem
oss er unnt, til þess að neyðast eigi til, að fella dóm á aðgjörðir
stjórnarinnar og sumra em bættism.mnu hennar. þao þorir nefndin
að Iullyrba, ao þao er eigi einn af hundraði allra landsbúa, er se
meðmæltur lækníngum og ul ít! þær eigi drepandi fyrir hinn helsta
bjargræðisveg þeirra, enda hafa svo Iair sem etnglr orðið til ao mæla
þeim bót, er nokkuð þekkja all gagni ástæður lundbúnaðarins. Ver
skulum eigi eyða orðum ao því, hversu ísj.írvert það er jafnan fyrir
stjórn, einkum ef lnin er iij;ilf (Ílmnnng .istandi landsins, og verður því
a'b sj .í allt mco annara augum, ao halda leingi fram þeirri stefnu,
sem er þvert lí móti ;Hiti þjóðarinnar. Eu þó er það enn ísj.irverð-
ara í þeim m.ilef'num, er bændur sj.ilflr hljóta aa álítast að hafa
bezt vlt :1, og sem þ:í Í öllu falli varðar sjalfa mestu, a'O vel se
stjérnað og til lykta leidd, og það er í sannleika þetta mál. Stjórn-
in getur eigi byggt á þri, a'O allur almenningur, og svo aa segja allir
embættismenn hennar se trylItir orðnir, og viti eigi fótum sínum for-
ráð, enda þótt einstaka rödd hafi kunnað ao hvísla því að henni;
en þá getur hún heldur eigi Iarið og teldð af alþý~u fj:ími'O sín, og
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Iari~ a~ búa fyrir hana. Slík aðferð verður þó enn ískyggllegrl í
augum þjéðarínnar, þegar framkvæmdarvaldlð í lækníngatllraunum

hefir eingin lög víð að styðjast, nema ef telja skyldi niðurskurðar-
tilsk, 12. maí 1772, en leggur þó á stundum þungar sektir víð þVÍ, sem
hvergi er bannað í landslögum, og skipar þa~ harðlega, er landslög
eigi bjóða. Af slíkri framferð hlýtur að leiða mikil óvissa og fum
í stjórninni, gjörræði og dugleysi í framkvæmdum öllum, en skortur
á hlýðnl og undirgefni hjá almenníngl, er getur og enda hlýtur að
lykta með sorglegum afleibíngum; því óhugsandi er, ab þjöðín láti
stjórna aer til hingframa í lagaleysi og ,í móti vilja sínum, einkum
þegar almenn bágindi, og, ef til vill, hringursneyð er orðlnn árángur
af slíku háttalagi. Hver, sem vill bera saman allar aðfarir og svo
allt ástand her í suðurumdæminu víð það, sem gjörzt hefir í hinum
umdæmum landsins, hann mun skjótt finna, ab her hefir stjórnleysi,
hvikleiki, gjörræði og jafnframt úrræðaleysi og aðgjörðuleysl í allri stjórn,

átt ser stað, en Í hinum um dæmunum hara embættismenn og alþýða
verið samþykk og samtaka. Orsökin til þessa er auðsæ, og afleið-
ingin líka, því hún lýsir ser í ástandi manna, og mundi þó hafa gjiirt
það langtum betur, ef eigi hefðl hinn feikna - harði vetur dunið yfir.
Amtmaðurinn í vesturumdæminu hefir með tilstyrk embættismanna sinna
og eptir samkomulagi víð amtsbria, getuð varnað sýkinni að breiðast
út í umdæmi sínu, og feíngið henni svo heppilega út rýmt á þeim 9 bæj-
um, er hún var komin á í umdæminu. Í norður- og austurumdæmínu
hefir þ~b reyndar kostað meira at út rýma sýklnní, af því hún kom þar
allt í einu í stórt hera~; en þó er sá halli alls ekki teljandi ísaman-
burðl víð fjártjónib her í suðurumdæmínu, þar sem Norðlendíngar skáru

niður eigi nema alls her um bil 20,000.
Af öllum þessum ástæðum vereur nefndin a~ vera eindregin á

því, að skynsamlegur niðurskurður bæðl hafi verið hið eina rétta, þar

sem hann hefir átt ser stað, og svo muni hann enn vera hið eina
rað, sem duga muni, til þess a~ na ti1gánginum, ab varna útbreiðslu
sýkinnar og út rýma henni a~ lyktum. Reynslan hefir sýnt, og mnn
því míður sýna, at almenningsheill heimti, að skynsamlegur niður-
skurður verði vib hafður, til að varna titbreíðslu sýkinnar og að út-
rýma henni. En þótt nú nefndin se fullkornlega sannfærð um, að
klaðanurn verði eigi eytt með þvínguðum lækníngum, heldur með
skynsamlegum niðurskurði, þá ser hún ser þó eigi til neins, eini! og
nú á· stendur, að koma fram með frumvarp í þessa stefnu, enda verð-
ur hún a'l>álíta það árángurólauat fyrir þingi'b, ab koma nú fram ab
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nýju með frumvarp, eptir öllu því, sem á undan er gelnglb, og sem
all öllum líkindum eigi yrði til annars, en til þess, ao stjdrnln ónýtti
það, álíka og hún hefir áour gjört. A~gjiircír stjórnarinnar gjöra
nú, og eru þegar btinar að gjöra þenna veg ófæran fyrir þfngið.

Nri er "er þá lítum yfir aogjiirMr stjórnarinnar í málinu, þá er
það fyrst, a'ó Mn hefir með öllu ónýtt atkvæði alþíngls 1857, og
það þótt hún áour hefði gefið þínginu fullt löggjaíarvnld í málinu,
og heldur eigi hefir hún gefið gaum tillögum embættlsmanna sinna,
ne almenníngs í norður- og vestur-umdæmlnu, heldur faril'! ao r.íðum
einstöku manna utanlands og innan, er henni hefir þótt einir hafa
"it á málinu, og þannig hindruð þessa embættlsmenn í Iramkvæmdum
þeim á málinu, er þeir heföí gjört eptir samkomulagi "i'/) amtsbúa
sína, og eptir raðum, 6sl, og ,ilj,\ þeirra. Stjórnin hefir og enn frem-
ur aðhyllzt, að stlptamtmaður mætti fylgja ao eins nokkrum grein-
um innan úr lagafrumvarpi alþíngis 1857, í þeirri "on, ao hún feingi
samþykki konúngs tíl þessa; en þetta samþykki hefir hún þó ekki
felngið, og því láti'ó stiptamtmann eigi hafa neinar lagagreínir víð
ao styðjast í þessu máli. Síoan hefir hún tekið þ,\ rabstöfun, a'ó
útvega ser 30,000 rd. hjá þíngi Dana, og sent síðan 2 konunglega
erlndsreka híngað til landsins, er hafa ótakmarkað vald, til ao gjöra
það, sem þeim þykir nauðsynlegt í þessu m:ili, en embættismönnum
er ögrað með komíngs tÍná'ó, ef þeir eigi vildi hl):'Oa skipunum þeirra.
Meo aðferð þessari er það auðsætt, a'ó stjórnin hefir tekið að ser
alla stjérn nuílslns, og það án vilja flestra embættismanna sinna, og
gegn "ilja landsmanna og ályktunum alþíngls ; en þ,í er og auðsætt, að
hún hefir tekið ao ser alla abyrgð af meðferð sinni á m.illnu fyrir
allri þjóðinnl, og ao hún verður ao standa allan veg og vanda ar
meðferð slnní, bæði fyrir þann tíma, sem llölnn er, og eins bera allar
aflelðfngar af þeim enn ókomna tíma. Í þessari grein verður stjórn-
in að ábyrgjast re það, er hún fekk hjá þínginu í Danmörku, og
álítur nefndin, að alþíngi eigi að hafa allan nauðsynlegan fyrirvara
í þessu efni. Stj6rnin verður og að ábyrgjast allan þann kostn ali, í
einu orðl : allar aflelðíngnr, er leitt hafa, og leiða munu af ráo-
~töfunum hennar her á Suðurlandi, og ef víðar er, í þessu máli.
Nefndin vill raða þínginu tíl, að lýsa þessu yfir, svo ab stjórnin
geti hagað Ser þar eptir.

Me'ó því nú að stjórnin hefir tekio að ser mallð, og alla ábyrg'b
ar því, þá liggur beint víð, a'ó hún verður á sinn kostnað a'b "arna
útbreiðslu klaðans. rir hinum sýktu héruðum til hinna ósýktu, og álít-
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ur nefndin þ,'r, a~ alþíngi ætti a~ bi'bja koming vorn, a~ hlutast
5,'0 til, a'b framvegls verði hafðir óhnltir verðir milli MIlDa sýktu
og ós)~ktu héraða, og að varðkostnnðnrínn verði allur borgaður af
rfki5sjót'lnnm, eður á þann hátt, að Í:3Iand beri eigi kostnað þann a'6
neinn. Oss finnst bæn þessi lelða beint af a'Cgjör'611m stjórnarinnar
í klá'bamáIinu, enda er her svo ástatt í snðnrumdæmínn, að ekki er
fe til a'6 kosta verbína, þar sem jafnaðarsjéðnrinn er stórskuldugur
orðinn fyrir sakir ln-knínganna, og svo er sauðfénabnr manna fallinn
svo mjög, að bæði verður gjaldi'b til [afnaðarsjébslns líti'b, þótt það
væri híÍtt sett, og SYO þola menn eigi Iðttar álögur, hvað þá heldur
þtingar, þegar þeir eru Mnir a'b missa aðal- atvinnu veg sinn. En
það verður nefndin a'6 álíta ófært, a'6 þeir menn skuli kosta Yer'6-
ina, sem eiga hellbrigða fe'6, eins og að þeir ætti a'6 gjalda þess,
þar sem hitt er aptnr á mót brýn skylda hvers manns, eptir lögum
og rðttl allra manna, að gjöra eigi öðrum skaða. Nefndin verður nú
að álíta verði milli hinna sýktn og ósýktu heraða öldiingls nauðsyn-
lega, og sem hinn tryggasta skilmála fyrir því, að sýkin færist eigi
inn { hellbrigðu sveitirnar. Í þessu efni getur nefndin stutt sig víð
reynslu manna her Ii landi, álit almenntngs og margar af þeim bæn-
arskrrim, er nefndinni hala verlð feingnar. En til þess mí að verð-
irnir verðí sem tryggastir, og jafnframt sem hagnnlegast settir, þá
verður nefndin að álíta það tvennt nauðsynlegt, a'6 verðirnir Be skip-
aðir þeim mönnum, er varðar mestu, að þeirra se sem vandiegast
gætt, og að öll umsjón þeirra se falin þeim á hendur, er Jilýtur af>
vera mest nmhnguð 11111,að umsjónin verði sem bezt. þess vegna
verður nefndin að rli'ba þínginu til þess að blðja um, a'6 amtmönn-
unum í norður- og vestur-umdæmunum verði falið á hendur, eptir
samkomulagi víð nokkra helztu menn í mndæmnm sínum, að skipa
verðina, og a'6 kjósa til þeirra þli menn, er þeir álítn bezta; en
stjórnin heiti þeim a'6 borga kostnaðinn, eins og lí'bur er sagt. Vör'b-
ur Slí, er her ræðir 11m, er, eins, og nú á stendur, Hvítrirvörburlnn,
er hlýtur að ná upp með allri Hvítd, frá RjÓ og fram í jökla, og
milli Lángajökul» og Hofsjökuls. En 11m vörðinn milli hinna sýktn
og ósýktu hðráða í snðnrurndæmlnu, þá verður hann, eins og nú
á stendur, a'6 vera með fram AffaIlinn í R:íngár\'al);lsJ~~lu, og jafnframt
fyrir ofan afretti Rnngæínga. þenna vörð ætlum ver að stlptamt-
maður eður sá maður annar, er stjórnin til þess kýs, ætti a'bsetja
með ráM helztu manna úr Rángár,'alla;.. og Vesmr-Skaptafellssýslu.

Eitt atrlbl er það enn, er nefndinni þykir næsta árí'ðandi, ab
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gefinn verði serlegur gaumur. Ver verðum a'tJ byggja lÍ þvf, a'tJ fjár-
kláðlnn se ekki í hinum umdæmunum; því bæbí veit einginn til þess,
a'tJ hann se þar, og svo er sú ósvífni l.íngt frá oss, að geta oss þess
til, að nokkur maður leggi þar dnlur á hann, enda væri érnögulegt,
a'b dylja hann til híngframa. þetta mun og staðfestast, þegar hinn

komínglegi erindsreki kemur aptur, er mí er á ferðum sínum, til
þess a'b rannsaka hellbrlgðis istæður sauðfj.irlns í hinum umdæmum
Iandsins. Ver rilfturn því, a'b allt öðru m.ill se að gegna um norð-

ur- og og vesturumdæmlð, en UIH suðurumdæmið , með því að þar
er einginn tjárk\;iúi, en aptur lÍ mót her i fyrir Því fær nefndin eigi
betur seú, en a'6 það se full ristæða fyrir þtnglð, ab biðja komlog
vorn um, aú amtrnennirnir í norður- og vesturumdæminu f;íi aptur,
sem fyrst verða má, fn\1t embættis vald sitt, til þess aú ráústafa þessu
máli. Nefndin getur ekki se'b neina þörf á, að binda þá viú nokkra
klnðastjrira, fyrst þar er einginn fjárkláúii heldur eigi fær nefndin
se'tJ, ao þessi uppástringa geti ri'bi'b í nokkurn bága við neina ráú-
stöfun stjórnarinnar í m.íli þessu framvegis, því það ern hin sýktu,

en eigi hin ósýktu hðruð, er stjórnin getur haft í hyggju að beita.
rá'6stöfnnulI1 sínum á. En aptur ii mót virðist nefndinni það æski-
legt og nauðsynlegt, að landstjörnin komist sem fyrst í sitt horf
aptur,

Nefndin hefir mí, eins og fyr er sagt, sett ser það, a'tJ rá'ba eigi
þínglnu til neins, er komizt gæti í b.íga viú ráðstafanir stjórnarinn-
ar, svo það taki sðr eínga ábyrg'b lÍ hendur. þess vegna hefir nefnd-
in leitazt víð, nú geta unnið saman vi'b erindareka konúngs í málinu,
til þess aú m.ilið feingi sem bezt afdrif að or'bi'b gæti, og því fekk
hrín þann erindsrekann lÍ fund með ser, sem her er n.ílægur. En
með því samræðurnar virtust eigi hafa neinn árringnr, þá rltað!
nefndin forseta, og bað hann bera upp fyrir hinn konúnglega er-
indsreka þær 4 spurníngar skriflega, er nefndin hafðí áður boríb
munnlega. upp víð hann ií fundinum. Nefndin fðkk þegar aptur svar
erindsreknns, og er það svo látandi :

nNr hnfið, herra forseti, með yðar helbraba bréfi 24. þ. rn.
sent mer nokkrar fyrirspurnir frá nefnd þeirri, sem nlþíngi hefir sett
í fjárkl:í'bamálinu, og óslmð minna andsvara svo fljótt, sem mer væri

framast auðið.
þa'b er bæði yður og nefndinni kunnugt, a~ prófessor Techer-

ning, sem er annar erindsreki konúngs í þessu máli, er fjarlægur
og lÍ ferð um landið, til nú rannsaka heilbrig'bisástand fjárins, eptir
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því, sem fyrir er lagt í erindisbrefi konúngs; mer er þess vegna ekki
mögulegt, a~ bera mig saman við hann um þessi atriði, sem nefndin
fer fram á, eins og eg ekki heldur veit, hverjar ályktanir við mun-
um draga síðar af rannsóknum hans, eba hverra raðstafana þær muni
leiða til; enda vona eg nefndarmenn verðl samdóma um, að í slíku
máli, sem þetta er, getur einginn ætlazt til, að nokkur geti akveblð
fyrir fram það, sem er undir sjálfum viðburðunum og kringumstæð-
unum komið, er smásaman koma í ljós og Ii ýmsan hátt.

þessa skoðun mína á malinu let eg í ljósi á fundi með nefnd-
armönnum, og eg hefði Því, að mer finnst, gilda astæbu til, að vísa
frá mer slíkum spurníngum, sem þessar eru, einkum þar eð mer
virðist þær fram settar í þeim anda, sem miðar til að hindra fram-
kvæmdir okkar og gjöra þær tortryggilegar; en svo ao. ekki standi
af mér nein stífni í þessu máli, svo sem eg vilji ekki svara, jafnvel
bæðí munnlega og skriflega, hverju því, sem mer er aublð ao svara,
þá skal eg ekki undan fella a~ svara stuttlega hverri spurningu ser
í lagi.
1. þar sem nefndin spyr, hvort eg eða vlð viljum að fullu ábyrgj-

ast á stjórnarinnar kostnað, að klaðlnn ekki út breiðist frá sýkt-
um héruðum með fulltryggum vörðurn, og hverja verði vlð álít-
um fulltrygga, þá get eg svarað þar til, að vlð höfum skipað
fyrir bæði almennar baðanir, stningan aðskilnað á sjúku og heil-
brigbu fe, og vöktun fjárins í þeim héruðum og lÍ þeim bæjum
og í nábýlum vi~ þá, þar sem veikin hefir gjört vart vi~ sig.
þessu hefir verið og verour streingilega fram fylgt, þangað til
sjúkdómnum verður lít rýmt, og feo verour allæknað og heil-
brigt, en þegar svo er orðið, þá verður hellbrlgði lj;irins, með
aðgæslu manna, að minni ætlun, hinn tryggasti vörður,

2. Nefndin spyr, hversu leingi eg ætli a~ halda fram sömu stefnu,
ef rá08tafanir okkar í sumar skyldi ekki reynast fullnógar, til
að út rýma kláðanum ; þar til get eg ekki svarað öðru en þVÍ,
ab mer er ekki nú sem stendur annað sýnilegt, en að eg muni
halda lÍfram sömu stefnu og híngað til, meðan eg er sannfærour
um, sem eg nú er og hefi verið, ao sú stefna se hin retta.

3. þar sem nefndin spyr, hvort vio höfum ekki í hyggju að verða
her ao staðaldri, þangað til víð höfum fcingið fullan og vissan
árángur af umsýslun okkar, þ/i er það sjálfsagt, að vio förum í því
efni eptir því, sem nauðsyn málsins krefur, samkvæmt erludísbréfi
okkar og rá~iltöfun stjórnarinnar.
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4. Nefndin spyr, hvort ,'i~ ætlum a~ nokkru leyti, eða II nokkrum
stað a~ neyta níðurskurðar, til að lítrýma sýkinni, og ef svo sa,
hvort víð alírum þ,i stjórnina að nokkru leyti skuldbundna til, ab

endurgjalda tjón það, er af skurðinum kynni a~ leiða, og ef 5'-0

er, þá, að hve miklu leyti? þe;;:lu get eg ekki svarað öðru en
því, að enn sem komið er lítur svo út, sem þessi spurníng bíðl
ekki svara, og a~ ekki muni þurfa á neinni nlöurskurðarsklpun

frá okkur að halda.
Reykjavík 26. d, júlím. 1859 .

.Tón Sigurðsson.

Til

forsetans á alþingi, herra Jðns Guðmundeeonar, mélatærslumanns".

Svar þetta hefir nú eigi getað fullnægt nefndinni, og verður hún
því að benda enn á nokkur þau atriði, er hún ætlar a~ lí eingan
hátt geti ri'bi~ í nokkurn bága "io umboð hinna konúnglegu erinds-
reka, a~ því leyti það yrði umtalsmál, að Iramkvæmdln næði til
þeirra, heldur ao þau einmitt stefni í sömu áttina, a~ hinum sam-
eiginlega tiIgángi allra vor, að út rýma sýkinni úr landinu á hinn
haganlegasta hátt, er orðíð getur.

Vel' vitum nú gjörla, ao sauðfé er orðið svo sárfátt víðast her
í klaðasýslunum, að sveita bændur geta eigi af því Iifað, og svo eru
víða margir bæir með öllu sauðlausír, sem þegar liggur li~ auðn.
Nú munu þessir bændur eigi fá fe að keypt úr heilbrigðum héruðum,
og annarstaðar er eigi fe ab fá, meðan að klabínn er annaðhvort í fe
sjálfra þeirra, eður annara lí næstu bæjum, er hafa samgnungur
,-i~ þeirra fe. Er það full verkun, þótt menn vilji eigi selja þeim
fe, því bæbl getur þab strokið aptur, og svo flutt með ser sýkina, og
~,'O er heldur cingin trygging fyrir því, a~ klaðínn verði eigi her á
landi ao kynfylgju í fenu, sem annarstaðar, og þrói::it síðan aptur,
[afnskjdtt og línað er á Jækníngum, eður fe fjölgar, og fer að glÍn.;a
á afretti. þe5si mísla fjál'fækkun á ser þó einkanlega stað í Rang.ír-
vallasýslu og efri hluta Borgarfjarðarsýslu ; eru þar f;íir bæir með
sýktu fe, en allmargir sauðlauslr, þrí bændur þessir hafa eigi Ielngið
fe keypt, og þora heldur eigi a~ fá ser fe, me ðan sýkin er á næstu
bæj UlII umhverfis þá. Nefndin vill þ,-í benda til þess, ao rettast
mundi, að farga hinu sýkta fe í þessum hðruðum, og þannig þreingja
svið sýkinnar. þetta er lítill sem einginn kostnaður, ef skorio er ao

haustinu til, og því í raun rettri eigi annað, en skipti á sýktu og heil-
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brlgðu fe. . Ef mí þetta væri gjört í haust, og slðan haldlð áfram
í hinum neðri hluta Borgarfjarðarsýslu að hausti 1860, og eins
Árness- GulIbríngu- og Kjósarsýslu, þar til búlð væri a~ uppræta
hinn sýkta ~jár;;tofn, ef sýkin helzt í Iðnu, þá ætlum ver hægt, a~
fáaptur fe jafnótt í skarbíð með sanngjörnu verbí í hinum unidæm-

unum, og yrðl þá sýkinni lít rýmt úr landinu kostnaðarlaust, að kalla
m;í. Þa~J ætlar og nefndin einkar árf~anda, a~ verbí tiýkinni ekki
gjörsamlega út rýmt úr landinu, á~nr en alþingi verður næsta sinn,
að þ;í verði þó loksins lög sett nm þetta mál, enda er og
líklegt, að lækníngnraðíerð þessi megi þú þykja fullreynd orðln, Ætl-
um ver þá bezt fallið, að alþíngi yrM veitt fullt löggjafaratkvæði í
máli þessu, og að konúngsfulltrúa yrðí gefil'> vald á, a~ staðfesta
lagafrumvarp þingsins sem braðabyrgðarlög.

Að því leyti sem bent er til þess, a~ raðstafanlr og framkvæmd-
ir þessa máls skull fram fara þegar í haust, þá álítur nefndin sjálf-
sagt, a~ þingið verðl í þVÍ efni a~ snúa ser til hinna kominglegu
erindsreka hef lÍ staðnum, En það eru einkum 2 atriði, er nefnd-
Inní þykir þörf á að taka fram. Annað er það, al'> hinir konúng-
legu erindsrekar gefi smtmönnunum í norður- og vesturumdæminu til-
kynníngu um, eigi síðar en þeir bablr, eður annar þeirra, fer héðan
af landi, að þeir (amtmennírnír) hafi nú her eptir fullt embættisvald

sitt, til þess a~ ráhtafa þessu milli. Nefndin verður að álíta þetta
öldúngis nauðsynlegt, ef svo fer, að hinir konúnglegu erlndsrekar
fara héðan í haust, því þótt kláM se nú eigi í hinnm umdæmunum,
þá getur hann þó hafa brelðzt þángað í sumar fyrir sarngaungur,
og komið þar upp að vetri komanda, og þ;í værl sannarlega nauð-
synlegt, a~ amtmcnnirnir hefbí vald, a~ skipa fyrir um mallb, Hitt
er það atrlöíð, sem lýtur að því, að þreingja svið sýkinnar þegar í
haust. Ver viljum þvi ráða þinginu til, a~ það fj rir milligaungn
forseta síns skori á hina konúnglegu erlndsreka nm bæði þessi atrlöl.

Af öllum fyr greindum astæbum verður nefndin a~ rá()a þing-
inu til, a~ uðhyllast svo látandi uppástúngugreinir:

I. Alþíngi lýsir yfir því áliti sínu, að stjórnin hafi með ráð-
stöfunum sínum í þessu máli tekið að ser alla þá ábyrgð,
er þM af flýtur, bæði við þíng Dana og við þjóðina á Is-
landi, og geymir alþingi, Bem fulltrllaþíng 'þjóðarinnar, ser
og henni allan reU í þessari grein.

II. Alþingi biður því konúng um:

1. Að stjómin haldi á kostnað rikissjóðsins fulltrYVfla verð;'
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alstaðar milli hinna sýktu og ósýktu het'aða, bæði í suð-"
urumdæminú og á umdæmamótum, og se þessir verði/'
settir á þann hátt, er segir her að framan í ne(ndará-
litinu.

2. A.ð amtmennirnir í norður- og vesturumdæminu fái
sem allrafyrst fullt embættisvald sitt aptur, til að ráðstafa
þessu máli framvegis í sínum umdæmum.

8. Að svið sýkinnar verði þreingt smátt og smátt eptir því,
sem haganlegast er.

4. Se sýkinni eigi algjörlega út rýmt um nýár 1861, að þá
leggi konúngur frumvarp fram á alþíngi sumarið 1861
um algjörða útr!Ímíng sýkinnar. Konúngur veiti þá al-
þingi fullt löggjafaratkvæði í málinu, en fulltrúa sínum
á 'þínginu vald, til að staðfesta frumvarp þíngsins sem
bráðabyrgðarlög.

Ill. Alþíngi skorar gegnum forseta sinn lÍ hina konúnglegu erlndsreka:
1. Að þeir hlutist til, að lógað verði þegar í hrtust öllu fe

í Holtamanna- og Vestur-Landeyjahrepp í Rángárvalla-
sýslu, en að í efrcl hluta Borgarfjarðarsýslu, ofan að
Skorradalsvatni og Andakýlsá, að með töldum bænum
Svánga, verði lógað öllu sjúku fe og því, er sýkzt hefir.

2. Að þeir gefi amtmönnunum í norður- og vesturum-
dæminu eigi síðar, en annar þeirra (hinna konúnglegu
erindsreka), eður báðir fara heðan í haust, tillíynníngu
um, að þeir (amtmennirnir) hafi fullt embættisvald sitt,
til að t'áðstafa máli þessu framvegis.

Reykjavík 6. d. ágústm. 1859.

Arnljótur 6lafsson, Ólafur Jónsson, Páll Sigurðsson.
framsðgumabur, formaður. Sveinn Skúlason,

Stefán Jónsson. Ásgeir Einarsson. skrifar\.

Guðmundur Brandsson, með tilliti til míns ágreiníngsatkYæMs.

Eg get ekki að öllu leyti verið samþykkur mínum heiðruðu
meðneíndarmönuum, þVÍ Iyrst læt eg það nú óáhe~rð, hvort hinn
um ræddi fjárklá~i her á Suðurlandi er heldur útlendur eða innlend-
ur að upprunanum til, og svo líka, hvort hann verður læknaður að
fullu e~a ekki, þar næga reynslu vantar fyrir því,og svo læt eg
liggja milli hluta ýmsar þær reikníngsáætlanir, sem nefndin hefir

gjört.
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Hvað =ni~urlagsatr1~unum i þessu nefndaráliti vlðvíkur, þá er
eg að vísu á þeirri meiníngn, að stjórnin hafi með aMer~ sinni í
kláðumallnu tekið a~ ser' alla abyrgð þess, en þar af leiðir þá aptur,
að mer vlrðist, að nefndin getur ekki ráM~ þínginn til, a~ skerða
þessa ábyrgð hennar, nema með því móti, að þao aptur leggi ser á
herðar þann hluta abyrgbarlnnar, sem það vill fá af numinn; því
undir eins og beðið er nm, a~ amtmennirnir í norður- og vestur-
ömtunum fái aptur sitt fulla vald í klaðam.íllnu, þ;í getur ábyrgð
hennar einúngis n,í'b til suburamtstns; mh sýnist því, að þessi skipt-
ing se nokkuð dvíðkunnanleg; því eg ætla, að stjdrnín ætti ac hafa
alla ábyrgð þessa mals, SYO hún gæti beitt r;í~stöfunnm sínum, eptir
sem haganlegast væri. Hin níðurlagsatrlbin geta þess vegna ekki
verið nema bendíng eða rnðleggíng til stjórnarinnar um það, hvern-
ig nefndin eða þínglð álítur, að þessi ,íbyrg'b geti orðið trygg að
nokkru leyti, og í þessum skilníngi er eg samþykkur Iramanskrifubu
nefndaráliti.

Reykjavík 6. ágúst 1859.

Guðmundur Brandsson",

Skýrsla
yfir landstærð og bæjafjölda.

S
R
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G

!heimalúlld. IIfrettir. I bjáleigna
samtals. \og jarðatal.

-----~- --------
kaptaíellssýsla 45 54 99 I 265I
ángárvallasýsla :~. 46 84 130 I 473
,
messýsla 60 70 130 566.
ullbríngu- og Kjósarsýsla i

(Reykjavík frátalinni) 23 13 36 396
orgarfjar~arsýs la . . 18 12 30 246

Samtals 192 233 425 1946
ýra- og Hnappdalssýsla 28 30 58 266
næfellsnessýsla 20 7 27 302
alasýsla . 25 13 38 202
arðastrandarsjsla 24 21 45 210

safjarðarsýsla . 35 23 58 806
trandasýsla . 16 23 39 131

-- -----
Samtals 148 117 265 1417

Flyt 340 350 6!)0 3363
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Flutt

: hjáleiglla
heImalönd. a(rettlr. samtals. ogjar'óatal.

340 350 690 3363
49 58 107 406
38 37 75 445
48 27 75 448

138 96 229 470
101 100 201 275

55 14 69 255
424 332 756 2299-- --- 56112764 682 1446

Húnavatnssýsla
Skagafjar'ðarsýsla
Eyjafjur'ðarsý:;la
þíngeyjarsýsla .

N orður- Múlasýsla
Suður-Múlasýsla '-'--'-1

Samtals j
Á ölln landinu

Framsögumaður (Arnljótur 6la{sson): Eg ætla ekki a'ð fara
neinum orðum um nefndaralltíð að S\'O stöddu, því að þa'ð mun mæla

sj/Hft betur fram með ser, en eg er fær um a'ð gera; en eitt vona eg,
og þuð er, að þeir þíngmenn, sem malínu ern mótfallnir, verði þ6
a'ð kannast við, a'ð neíndanílítlð se hóglega samið, og eigi se þar

Jarið fram á nema hið allra-minnsta, er verða má; því vona eg, að
það mæti aptur á mót h6glegum mótmælum.

Forseti: Her liggur mí vítt svæði til umræðu, svo a'ð mönnum
gæti enzt það f heilan mánuð, ef þeir færi a'ð fara lít í allt hið ein-
staka, einkum að því, er áhrærir fjarkluðasöguna a() undanförnu, en

þnð .í her ekki við, að fara að rekja sögur klaðans, og vil eg því
biðja þíngmenn, bæði sakir sjálfs rn.ilsins, og svo ao umræður þess og
nuilulok gæti oröíð sem ljósust, að halda ser einkum til niðurlags-
atrlöanna í nefndarrilltínu, og hafa fyrir augum klaðann, eins og

honum er mí kornið, og þær r.iðstafunlr stjórnarinnar, sem nú eru
gjörðar, eða þörf væri á að fá breytt.

H. Kr. Friðriksson: þao mun eingan furða .l þVÍ, þétt eg verbl
ekki samdóma nefndarálitinu. Eg hefi verið lækníngnmaður híngað
til, og er þil() enn. þa'ð var í fornöld talið illt, a'/) heita trúarníð-
Ingur, og eg vil eigi heita það ; eg ætla eigi nð níðast á trú minni
í þessu m.íll, meðan eg get eigi breytt sannfæríngu minni. Nefndin

hefir talið það margt fralll í áliti sínu, sem eigi verour sannað ; það
er þá fyrst, að Mn segir, a'ð klaðlnn se útlendur; þetta held eg se
eins erfitt a'ð sanna, eins og að sanna það, a'ð hann se innlendur;
nema hvað það eru einmitt allar líkur til, a'ð hann se innlendur; og
eins held eg verðí bágt að sanna skoðanir níburskurðarmannanna um

útbreiðslu kláðans, og það er svo margt; sem nefndin tekur til, og
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telur víst, að brigt verður að sanna, og eigi kemur málinu "i'b; og
margt er SYO ýkt, a~ eigi nemur neinni átt, og ætla eg að taka helzt
til eitt dæmi. Nefndin gjörir lftlð úr kl.iðalæknlngunum, og segir,
að þær hafi svo óba'rilegankostnað í för mco ser, að þær verði eigi
vinnandi. Nefndin segir, ao það þurfi 6 menn vlð hvert bað, og
ætlar hverjum þeirra 1rd. 16 sk. ; auk þess er smalamennska og
fleira, og BYO flutníngur lyfjanna rí 120 kindur talio 5 rd., og þannig
verður kostnaðurinn við bablð <Í 120 kindum 36 rd. fyrir utan baðlyf,
það er að segja menn og flutníngur, Eg se mí ekki, ao meiri smala-
mennsku þ.urfi við, þðtt feo se baöað, en annars; nefndin fer leingra,

þ"í að hún ætlar áhcrfeudnnum kaup, en eg se eigi, hvers vegna
þeir eigi nokkurt kaup skilið. það eru nú ætluð hverjum manni
7 mörk á dag; þetta er of mikið; það er full góð borgun um Jóns-
messu, að fá 1 rd. á degi hverjum, og eg velt ekki betur, en að
fáir f.íi þessa borgun; eg held kanpmenn her þykist borga vel, ef
þeir gefa manninum 72 skildínga, eða í hæsta lagi 5 mörk um dag-
inn; nú ern 2 menn að baða hverja kind í hvert skipti, og þeir
feingi þá 2 rd.; þeir mundi komast yfir að baða 120 kludur :1dag;
í þessar 120 kindur færi 12 pnd. af baölyf'[um, og þegar hvert pund
er selt á 22 sk., þá eru það 2 rd. 72 sk.; böðunin kostar þá í allt
4 rd. 72 sk. í eitt skipti, og í 3 skipti 14 rd, 24 sk, og her er nú
allt reiknað, nema smalamennskan, sem iekkl þarf að telja, og flutn-

ingurinn; eg gjöri nú ráo fyrir, að einn maður se í 2 daga að sækja
baðlyf, það ern 2 rd., sem hann hefir; þessi rnabur hefir 1 hest, og
Ii honum flytur hann 160 pnd.; eg gjöri nú ráo fyrir, að 3 mörk
se fyrir hestinn; þegar hann hefir annan hest, elns og sjálfsagt er,
ser til reiðar, þá veraur borgunln fyrir 2 hesta í 2 daga 2 rd., svo
flutníngurlnn á 160 pnd. yrði 4 rd.; þetta yrði nú ekki mikill við-
bætir víð böðunlna á 120 kindum, þab yrði 5\'0 sem 30 skildíngar.

NIÍ eru í Árnessýslu her um 14,522 sauðkindur fullor'bnar; í Borgar-
íjarðarsýslu 3,733, og í Gu llbríngusýslu 3,139; auk þess hafa Borg-
firOíngar keypt að minnsta kosti 1,000 fjár í vetur og vor, svo a'b mí
eru her í þessum þremur sýslum her nm 22,400 sauðkindur; í Ár-
nessýslu ern af því sauðfé, sem þar er, 10,093 ær, og því her um
bil jafnmörg lömb, og se sama hlutfall talið í hlnum sýslunum, þá
verður sau0feo alls her um bil 37,000, og se r.íð fyrir gjört, a~
baðlyf fari jafnmikil í 2 lömb og 1 fullorðna kind, þá verður fe~
alls talið sem fullorðið her um bil 30,000, og kostnaðurinn við böð-
un þess fjár verður því a~ eins. her um bil 3,700 rd. Sumt hvab
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annað, sem nefndin hefir sagt, er nú líka mishermt ; hún segir, að
fækkun fjárins se árángur af lækníngunum; þetta nær nú eingri átt;
eða er lækníngunum um það að kenna, þótt menn skæri haustið
1857 fe sitt niður þúsundum saman af hræðslu fyrir, að það mundi
sýkjast? Var það því lækníngum að kenna, þótt eptir væri her í
suðnrsýslunum að eins 16,318 um haustið 1857? Eg ætla nú ekki
að fara út í dómana á embættismönnunum, hvorki lofa þá ne lasta;
eg veit, að þeir hafa gjört í því efni eptir beztu sannfæringu, eptir
því, sem hver hefir álitið, að bezt yrðl og affarasælas t, en hitt er
annað, hvort abgjörðtr þeirra hafa orðið jafn-affarasælar. þar sem
sagt er í nefndarálitinu, að stjórnin hafi ekki hlýtt rá'ðum þjóbar-
innar, þá er það satt, að hún hefir eigi farlð að bænum Norblínga
og Vestfírðínga, og tekíð fjárforrá'ðin af Sunnlendíngum ; en til þess,

að það mætti heita bænir þjöðarlnnar, þ,i yrðí það líka að vera
ósk Sunnlendínga, þeirra, sem einmitt fyrir tjóninu yrðí ; en mig
furðar eigi á því, þótt Nor'ðlendíngar og Vestfir'ðíngar se ésparír á
þess konar bænum, þar sem þeir telja sauMeð á Norðurland! og
Vesturlandi allt heilbrigt. Um .ibyrgðina, sem stjórnin á a'ð hafa, þá

þykir mer það undarlegt, að heimta hana; þingmenn verða þá að
minnsta kosti að ábyrgjast, að þjó'ðin hlý'ði öllum ráðstöfunum stjórn-
árinnar í þessu máli.

það verður samrýmt,
en amtmennlrulr hafi
öðru.

En mer getur nú heldur eigi skilízt, hvernig
að stjórnin í Danmörku hafi alla abyrgbína,
þó allt valdíð ; það finnst mer hvort á móti

Nefndin þykist ekki ætla ao halda með niðurskurbl, en þó verð-
ur endirinn, a'ð hún biður um nlðurskurð ; þetta virðíst ekki koma
heim vi'ð það, sem sagt er i astæðunum. það er au'ðse'ð á öllu, að
þeir "ilja helzt vinna að niðurskurðinum. Mer finnst ekkl annað
geta risið af niðurlagsatrlbunum, en hinn mesta rig; en mál þetta
er þannig lagað, að það ætti að vekja hvern góðan Íslending, sem
ann velmegun landa sinna, að reyna til að beina hugsunum manna
í þ.i átt, að menn verðí samtaka, en að hver höndin se ekki uppi
á móti annari, því að af því leiðir illt eitt. Menn ætti að reyna til,
að læra allt það af þessum fjarklaða, sem auðið er, reyna að læra
það, að slík sýki ekki verði O:lS að tjóni síðar, heldur að hafa öll
þau not, sem orðlð getur, al' sauðfénu ; stuðla að því, að fjáreignin
verðí sem áreiðanlegust og arðinest. Ef eg gæti nokkuð stutt að
því, þ,í þættlst eg vinna þarft verk. Eg hefi því í huga, að koma
með aðrar uppastiingur, hvernig sem mönnum kunna nú al) líka þær,
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og tek eg tilefni af sýkinni, til a~ reyna a~ stuðla al> því, a~ menn
bæti fj:írræktina, sem mjög er ábótavant, o~ þá þyrfti sýkin ekki að
vera svo banvæn, Uppásttíngur þessar hljóða þannig:
1. A'ð hans hátign komingurinn víljl allramildilegast láta framhalda

þeim r:í'ðstöfunum, sem þegar eru gjörðar af hendi stjrirnarlnnar,
til a'ð út rýma fjárklaðasýkinnl her á landi með lækníngum, uns
klaðtnn er ah' eg allæknaður,

2. A'ð konungur allramildilegast viljí stuðla a'ð umbótum fjárrækt-
arinnar her á landi framvegis og útbreiðslu meiri þekkíngur á
rðttr! meðferð snuðfjaríns ; og
a, a~ hann í Því skyni allramildilegast vilji hlutast til nm, að

3 eðu 4 Íslendíngar sem allrafyrst læri dýralælmíngafræ'ði og
meðferð lÍ skepnum í Iandbúnaðarháskólanum í Kaupmanna-
höfn, er á eptir setjist a'ð her lÍ landi, og fái viöunanleg laun
rir opinberum sjóN;

b, að hann allramildilegast vilji stofna 3 eða 4 dýralæknínga-
embætti, og veita fe til að launa dýralæknum þessum;

e, að hann allramildilegast vilji bjóða stj6rn sinni og embætt-
ismönnum her á landi, a~ hlutast til um það, að það verði
almenn venja her á landi, að bændur baði sauOfe sitt, að
minnsta kosti einu sinni :í ári hverju, úr hinum "walziska((
klaöalegl, eða öðrum þeim lyfjum, er dýralæknar telja hag-
kvæm til að verja óþrifum.

Um þessar uppástringur ætla eg ekld a'ð fara neinum orðum,
heldur eimíngis geta þess, að ef þíngfð ekki aðhyllist þær, að eg þá
ætla að nota mer þann rett, sem hverjum alþíngismannl er gefinn
í alþíngistilsldpuninni, 61. grein.

Jón Hjaltalin: Hinn heiðraði forseti óskaði þess, að menn héldi
ser til níðurlagsatrlðanna ; eg vll nú spyrja hann, hvort eg ekki megi
tala um annað en þau; ef svo er, þ:i er það sama, sem að loka
munninum á mer, og ma ske fleirum, og upp á þetta óska eg hans
svars.

Forseti: þa'ð var alls ekki meiníng mín, a'tl menn mætti ekki
tala um annað, eða fara neitt út yfir ntðurlagsatriðin ; heldur var þa'ð
a'l> eins bendíng eða raðleggfng, sem eg vildi gefa hinum heiðruðu
þfngmönnum, ab þeir heidi ser sem bezt "ið aðalefnið eins og mál-
inu er nú komið.

Jón Hjaltalín : Eg ætla fyrst a~ snúa mer a'ð máttarstólpan-
um fyrir öllu nefndarálitinu, því á honum hvílir mörg villa, og menn
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sjá þá strax, a'b þdtt fyrir orð 3 eiðsvarlnna dýralækna og dýralækna-
ní'ðsins í Kaupmannahöfn kemur nefndarálitið og segir, að kl.ibínn
se útlendur. þa'b er mí einmitt þessi mrittarstdlpl, sem hefir eytt
fennl gjört ómiigulegt, að Iækníngar hafi getað fram Iarlð. Eg Ial
nú eíngum manni það, þó hann hafi þessa trti, þar sem menn hafa
fyrir ser siigur fyrri alda; en eg fyrir mitt leyti get aldrei trúað því,
og ímynda eg mer, að einginn, sem þekkir mig, haldi að eg tali
ekkl af sannfæríngu. Eg held það hafi eingin grafizt betur eptir
þ"f en eg, hvort fj;írkbíM sá, er mí höfum ver, væri útlendur eða
innlendur, og allt hefir bent mðr á það, ao hann væri npp sprottinn
her á landi. Eg þykist sannfærður um, að hann se ekki kominn aí
lIraunger'bisHimbunum, og eg veit eigi, hvað þao skyldi vera, sem
ætti að koma mer til, að vera hlutdrægur í þessu máli. Eg hafðl
sannarlega eigi beerillt þau, og eg vissi lítið sem ekkert um þau, fyr
en þau höfðu verið nærfellt heilt ,ír her á landi; þrjú þeirra vorn þ,i dauð

fyrirhálfu ári síðan, og það sem eptir Ii fN, var alheilt, ásamt ann-
ari kind, er með því hafðl verið allan veturinn, og b.iðar þessar
kindur sýktust ekkí fyr, en laungu seinna, er fjöldi fj;ír var orðinn

"eikur á ýmsum stöðum her og um Árnessýdu. þa'b er svo margt
i þessu nefndarrillti, sem eg ekki get fellt mig við, þa'b er merki-
legt, að nefndin skuli hafa hleypt fram hj.í ser vítnalelðslunnl
um hin títtnefndu ensku lömb, sem Iifcu og dóu í Ilraungerbi, þar
sem þó var Id,íe.alanst ário eptir, eins og sést af pr6funum, sem
baldin voru. Eg vil nú spyrja öll dýralæknlsr.ið í EHÓpU, hvort lík-

indi ern til, ao þar sem klaðaskepnnr hafa verið heilt ár, og eing-
inn kl,i'bi þó kornið upp, hvort líkindi eru til ao halda, segi eg, ao
kláMnn, sem her ræbir um, og er ( allra munni, muni vera þessum
skepnum að kenna; þeir mundi svara: nei, alls ekki! Hvers vegna
tók eigi nefndin þetta með, og íhuga~i þa~? þá mundi lnin hara ;;e0,
að lilit hennar var ekkl á rökum byggt; þab verbur mí ao vera henn-
ar sök, að hún hefir geíngíb lít fr;í r.íngr! tni, og byggíng hennar
því ekki hafi oröíð g60. Eg veit það, ao allir í þessum sal vilja
landi og lýo \'CI, og ab ernbættlsmennimir hafa gjört. r:í'bstafanir sín-
ar í beztu melníng og af sannfæríng, að þeir gjiirci þao, sem rett
var; þao er annað mál, hvort þeir hafi hitt hið retta og sanna. þa'b
væri nú mikill ábyrgbarhlutl fyrir þíngi'b, að setja sig í dómarasæti
aptur; eg "ii blðja þingmenn að hugleiða, hvort svo se ekki. l~ilr
sem nefndin segir, ao fj;irkl,i'binn hafi ekki korníð af sj:ílfum ser, þá

segir hún meir, en hún getur sannað, og hún tekur þar upp lÍ sig
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mikla og mjög hættulega ábyrg'b. Eg vil vísa mönnum í Því tilliti
lÍ þá bók, hvar 1 nú finnast allar þær skýrslur, er kláðann snerta;
af þeim sest, að í meiginparti landsins hafi kláðlnn verlð undir eins;
1hinnm ömtunnm er það reyndar kallaður óþrifaklá'ði, en þa\') er nú "íst
ekki nema mildara orð, sem honum er valið; það getur að vísu verið, að
kl.íðínn hafi verlð mildari í Norðurlandi en her. En vill nefndin taka það
upp á sig, að svo verði .ivallt ? Skeð getur, a'ð hann komi npp nptur, og
verði þá ekki betri, en her fyrir sunnan. í sögn gamla klabans lá
velkln nlðri heilt ár, og kom svo upp aptur lakari en á'ður. Hvað
nú sóttnæmi kl.iðans snertir, þlí verða menn að hafa tillit til þess,
sem skyneamar þjó~ir segja, og láta ekki rödd almennings gilda
meira en þeirra, sem vit hafa á; menn mega eigi láta rödd almenn-
Ings, segi ég, gilda svo mlklð, að menn hlaupi til í blindni og skeri
allt niður, eins og vlð hefir gelnglzr; þetta ;ílit nefndarinnar er sann-
kallað stjórnleysi. Þegar dýralæknbr;iM'ð segir: skerið niður, þá
gjöri eg það, en fyrri ekkl, því a'ð eg /ílít það eigi rett e'ða á rök-
um byggt, sem landsm enn híngað til hafa trúa'ð um uppruna þessarar
veiki; það var sagt í nefndaráliti nu, a'ð stlptamtmacur hefði skipað
að skera niður, en að eg hef'öl sett mig á móti því. þetta er ekki
rett hermt; eg reð stiptamtmanni a'ð setja nefnd, til að gá að fenu;
stlptamtmabur llpp{jlagCli þ/i hreppstjóra, að gæta a'ð fenu í Mýdal;
hreppstjóri sagbi aCl nokkrum tíma Ilbnum, uð feCl væri heilbrigt,
nema hvað óþrif væri í gemlíngnnum; það "ar ekki eitt orð minnzt
á ensku lömbin um þá daga. Eg ætla nú ekki að vera a'ð fara
fleiri orðum nm þetta, heldur tala um það, sem hér liggur fyrir, og
spyrja: hvað á að gjöra? Á nefndar:ílitið get eg ekki fallizt, mersýni3t
það ógjörlegt, a'ð fara a'ð rífa máliCi út úr höndunum lÍ þeim, sem tniað
er fyrir því; eg herði helzt ó~IIa'ð, a'ð þtnglð herði ekki gefið sig
neitt vlð þessu m.ill, heldur elngnungu gegnum forseta gjiirt út nm
það "i'ð erindsreka kemings ; það er skylda al) sýna þessum mönn-
um það traust, sem þeir eiga skíllð, þar sem annar er hinu lærðasti
maður í þessu efni, og hinn er kunnur að öllu göðu, sem vill landi
og lý~ híð bezta; það, sem þeir því gjöra, mnn verða landinu heilla-
drjúgast, einúngis að þjöðln vildi llíta a'ð orðum þeirra.

Eg ætla mí ekki a'ð sinni að fara leíngra út í þetta mál, en
einúngis að láta þá "on mína í ljósi, a~ hinir konúngkjörnu menn
gjöri sitt hið bezta í þessu máli, því þa~ getur eigi legíð þeim 1 lettn
rúmi, hver lÍrslit þetta mál fær her á þingi. Þíngi~ getur enn þá
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gjört mlkið til, að benda málinu í góða stefnu, en þao getur líka
gjört mikið, sem kynni a'ð hamla gjörðum komíngsfulltrúanna.

Stefán Jónsson: þa'ð er b.lgt fyrir mig að hlýða forseta í því,
að halda. mer víð niðurlagsatribin eingaungu, af þvi aðrir menn, sem
eg þ6 vildi svara, hafa farið nokkuð út fyrir þau, og inn í efnið yfir
höfuð, og það nokkuð dreift. þa'ð var tvennt hjá hinum helhraða þing-
manni Reykvlkínga, sem eg vero að svara; hann var a'ð reyna, að
hrekja nefndarálltið, einkum hvað baðkostnaðinn snertir; hann er nú
sjálfur víst reyndur í þeim efnum, en það var líka einn rnabur í
nefndinni, sem er reyndur í því sama verki, sem þó ekki mun vera
honum samdóma í öllum atriðunum, enda mun og reikningur þing-
manns Reykjavíkur ekki hafa verið sem réttaetur. Hinn háttvirti
þíngmaður Reykjavíkur r;logjör'ði mí að koma með uppástúngur, eins
og hann gjiirOi á síðasta þingi nm þetta mál; hann mun sjálfur
verða að ráða því, en þær munu líti'ð hafa unnið til góðs fyrir land-

i'ð, eins og þá st60 lÍ, hver sem ávöxturinn af þeim verour mí. þar
sem hinn 6. konúngkjörnl þíngrnabur var ao vitna í lömbin i Hraun-

gerði, þá vm nú svo vel til, al'l eg hefi líka lesið prófið, sem hann
gat um; lömbin komu ekki til neinna sauðkinda í Hraungerði, og
maourinn, sem gætti þeirra, kom heldur ekki til hins Ijnrlns ; en
sýldn heit .ifram í lömbunum, og þau voru svo gjörspillt um vetur-
nætur, a'ð það varð að drepa og grafa þau, að einu undanskildu ; en
fyrst þau lífbu nú ekki Icingur og komu aldrei sanian víð annað fe
í Hraungerði, þ;l þeld eg þó, ao dýralæknar mætti trúa, að sýkin hafi
flutzt með þeim í það fe, sem þau komu saman við, þó þau ekki
flytti "eikina í Hraungerbisféð , sem þau komu aldrei nálægt;
en það verour gagnslítlð, að fara lángt út í þetta mál; ræðurnar
mundi seint taka enda, ef ætti al) fara ao sanna allt með eiðfest-

um vitnum.
Þegar Iaríb var ao tala um, al'l kjósa nefnd í þetta mál, þá

talabi þingmaður Ísfirðinga margt á móti nefnd; eg vil ekki tala
neitt um ástæ'ður hans; og læt þær liggja ó:ihrærcar, en eg vil að
eins minnast á tvö atriði, er hann kom með, og mer renu "el í geo ;
hið fyrsta "ar þaú, að menn ætti að styðja al'l Því, al'l m.il þetta
feingi sem happasælust afdrif; en hið síðara, að Illenn ætti ac byggja
á reynslunni, og álíta hana einu sönnunlna ; þetta játa eg fúslega;
en þá vil eg spyrja, hvað er reynsla, ef það er ekki reynsla, að
kláblnn hefir verið ber í suðurumrinu í 4 ár, og hann er her enn?
þa'ð er líká reynsla, a'ð fjárklá'ðinn hefir komizt inn í bæði hin ömt-
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in, og honum hefir orðið út rýmt þar með skurði, en lækningar hafa
ekki getao út rýmt honum her ,í því fáa fe, sem her þó er. Á þing-

Inu í hitt eð fyrra voru tilnefndir nokkrir, sem helztir læknínga-
menn, nefnilega Árni á Ármóti, Jón lí Brirfelll og Hannes á þórn-
stöbum; einn þeirra er nó dalnn, svo til haus verður ekki vitnað,
en þao er "íst, ao það vvar ekki ldáoafrítt á næstliðnu "ori hjá
Jóni ii Búrfelli, og klaðínn loðir her ávallt vlð, þetta segi eg nú

ekki í þeirri meiníng, að eg ætli að fara fram á niðurskurð í þetta
sinn, eða að eg vilji hrífa málið lít úr höndum erindareka komings,
eins og lÍoan var sagt. þao er eingaungu vilji nefndarinnar, að reisa
skorður vil'! útbrelðsu kléðasýkinnar; hún meinar ekki Iækníngar, en

hún "ill þær heldur ekki, þar sem þeirra er ekki þörf og Ceo er
heilbrigt, því heilir þurfa ekki lækníslns víð, heldur þeir, sem van-

heilir eru.
Páll Melsteð: þao stendur mí nokkuð ÖO\'ll\í~i ,í fyrir mer í máli þessu,

en öðrum þíngmönnum; annars veg'lr er eg þíngmaður sýslu þeirrar,
sem kl.íbalaust er i, en hins vegar gegni eg sýslumannsstörfum í Gull-
bríngu- og Kjósarsýslu, þar sem kl.icasýkln hefir geinglð, og gelngur enn

að nokkru leyti; eg er þyí í ekki lithull vanda staddur, hvernig eg eigi
ao hegða mer I máli þessu, svo að hvorumtveggja geti korníð ao liði,
þao hefir jafnan þlHt erfitt, ao vera beggja vinur og haðum trúr. Eg ætla
nú að taka þetta nníl epti~þ\'i, sem eg vero að álíta skynsamlegast

og retta~t, og eptir því, sem eg álít, ao öllum megi horfa til gagns;
eg lýsi því nú yfir, ao mer geojast sumt í nefndaráliti því, sem her er
til umræðu, en að sumu geðjast mer ení. Af því eg er kunnugur
í Gullbríugu- og Kjésarsýslu, þá skal eg nú leyfa mer ao skýra lítio

eitt frá ástandi sauOfjárins þar; í vetur gaf eg dálitla skýrslu út í
"HirN" um ástand fjárins, og val' þ,i sauðf[tírtalan í sýslum þessum

frekar 3,000, en nú eru þar 5,800. Eg veit með fullri vlssu, hve
margt fe er her nú í hverri sveit, og hvernig því líður, nema í
Kjósinni, þar er eg ekki alveg kunnugur, og því get eg ekki gefið
nakvæma skýrslu um fH) þar í þeim eina hreppi; þó get eg þess
a'l> eins, að þar eru nú um 1,400 sauðkindur lifandi. Nú er nýbúio
að baða feo í sýslum þessum, og voru ao eins kl.íðavelkar 9 kindur
í GuIIbríngusýslu, af 1,638 kindum; sumstaðar þar sem kláðavottur
fannst á undan baðinu, þá "ar hann horfinn, þegar skoðað var eptir
böðunina ; hvernig þessu babaða fe, og sem nú sýnist alheilbrlgt,
reiðir af, þegar fram í sækir, þa'ð gefur tíðín að vlta ; en eptir þ"í,
sem eg veit réttast, þá voru í allri Kjó"arsý~lu 120 kindur með
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kl.iðavotti nú, þegar böðun fór Irarn. Sumstaður er fe briíð ac vera
alheiIt fullt :ír og jafnvel lelngur, og víða er þao í allra bezta standi.
Eg þykist sannfærour uni, 110 lækníngarnar duga, ef þeim er fram fylgt
með greind og dugnuði. Eingum her í sýslu, sem sauðkindur eiga, held
eg komi til hugar, ao fe í suðuramtinn verbl lógað, en sjálfsagt er að
hafa sterkar gætur á því ; mer finnst vafalaust, a~ norður- og vestumrnts-
Mar eigi hehutíng á, ao hið sunnlenska fe, þar sem klablnn hefir geinglð,
gjöri þeim ekkert mein, og þa'O held eg mætti takast meb því, að þoka
saman fenu. Væri fe'O flutt úr Riingrirvallusýslu vestur yfir PjtÍr.-;;Í,
þ.í er komið gott takmark að austanverðu, sem nrítttiran sjálf hefir
sett mönnum til hjálpar; en til þess að tryggja vestur- og norður-
nmtið, þá iílít eg réttast, að flytj'l feo úr Borgnríjarðarsýslu suður fyrir
lha lfj Öl'O, alveg burt úr sýslunni, híngað í þessar sýslur og •.\rnessýslu,
ug ætl» eg <10 .ískilj» mer breytfngaratkvæðí í þessa stefnu, sem eg n.í-
kvæmar skal skýra frii og útlista; tala eg svo ekki frekar a'ð sinni.

Guðmundur Brandsson: Hillum helðraða þíngmanni úr Reykjn-
\ ík þöknaðlst a'O tala \1111 reikningsskekkju hjá nefndinni, en mer
getur nú ekki annað sýuzt, en þao hafi verið misrelknað hjá honum
Hjálful11, eður of lítið í lagt; en samt má ~já 8,'0 mikið af reikr~íllgs.í-
ætlun hans, a'ð va-ri hún rétt, þií rna-ttl bata nokkrar kindur fyrir þ.i
30,000 dali, sem ríklsþínglð veittl til klaðalæknfnganna. Eg segi, ao
það ve it i ekkl af (j mönnum til ao baba, 3 íuenn til aG halda kindinni,
2 til að þvo af henni, og 1 ilO bera að baðinu ; þetta "eit eg Illi
af eigin reynslu, og eigi mí IIver kind ao vera 5 mínútur í baðln u,
þá vona eg hinn h.ittvirri Þ íngm ilCur t;j;íi, ilO reikingur nefndariunar
er ekki fjarri lagi. Ilomun þótti daglauninu, sem ætluð voru böð-
unurmiinnunum of Id, CII eg verð að segja, a'O fáir muni bjóðast
til, ao .••reru ,io þessa vinnu fyrir minna, en 7 mörk um daginn;
því það er 11m þann tíma .írdius, sem menn geta verið ser fullt eins
"el arðsamir með öðru móti; elns er nú um annað, sem hann var
að tala um, t. d. flutninginn Ii buðrnebölunum frli Reykjavík og
upp í sveitirnar, ao það nær eingri .itt ; hvernig ætti t. a. Ill. 2
dagar a'O nægja til slíkra ferða úr Borganjarðar- og Árnessý:;lu?
En reikníngurlnn er nú ekki aðalmálið, heldur er það aðalatriðí
þe:l~, .a'ð sýkinni verði þreingt saman, og henni út rutt sem Iyrst, en
ao hellbrigðu sveitlrnar í kríngum þær, sem klaðinn er i, verði
sem bezt varðveittar ií meðan, og Ulll það er bezt að ræða með
stiIlíngu og réseml ; ef það tækist, sem nefndin hefir upp á snínglð
UIII samþjöppun hins sjúka og grunaða fjár, tJiÍ ynnist tvennt ,'i'O
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þa~, nefnilega, a'6 þeir, sem yrN "i'b þetta sauðlausir lÍ. takrullrkum
kl.íðans, gæti aptur Ielngið ser nýjan fjár5tofn lh ö'brnm sýslum, og
.eius abrlr, sem orðnir eru klndalauslr fyrir utan þetta kláðasvæbl,

og svo lÍ hinn bóginn mætti þvf fremur reyna sig á lækningunum lÍ

þreingra sviði, og yrN kláblnn þá tekinn fyrir með meiri alvöru,
og gæti skeð það tækist, ail út rýma honum algjörlega, ef menn legðist
ii .eitt. Um það, er hínga'b til hefir verið talað, hvort kláNnn Be Innlendur
eða útlendur, ætla eg mí ekki a'6 fara neinum orðum; en hvort sem
SYO væri, þll er abalspursrnélið, hvort hann verN alveg læknaður; setj-
um hann værl titlendur, en þarf hann þess vegna a'b leggjast í fj;ír-
kynlð ? Hafa ekki bóla og meslíngar flutzt híngað frá útlöndum, og
enda fleiri sjúkdómar, og hafa þeir ekki allir dái'b her lít eptir vissan
tíma? þó liggja þeir í landi annarstabar líkt og fj,írklá'binn. Skyldi
nú ekki geta fari'ð eins með hann og þessa sjrikddma ? E'6a skyldl
hann vera það illartaðri en þeir, a'6 slíkt gæti érnögulega orN'b?

Eg ætla mí ekki a'6 fara lít í sögu klá'6ans, sem liðin er; ein-
úngi~ veit eg það, a'6 töluverður kláN er enn, sem þarf góðra ao-

gjörða, og ao hU1I1I er alstuðar her í snburamtlnu meiri eða minni j

dýralæknarnlr víta, að það er satt, því þeir hafa sjálflr se'b hann,

og eg hefi nýlega talað við hreppstjórann úr Ölfnshrepp, sem einnig
er baðstjóri þar og lækníngnmaður, og ekki heyrðíst mer honum lít •.
ast vel lí heilbrlgðl fjárins. þao er ekkí se'6 fyrir endann á þessu
máli; um leið og nefndin mí vill styðja að lækníngunum, þ;i vill
Mn líka f,í tryggíng fyrir því, að kl.iðinn breiðlet ekkl lít, og munu
allir verba að já ta, ao þetta se jafnt úrÍðandi og því stuðla til hvors-
tveggja eptir SCIlI framast verður. Eg ætla mí ekki að Iara fleirum
orðum um mdlíð að sinni.

ltlagntís Andresson: 1)<\0 f<Ír nri sem vonlegt var, a'6 hinn 6.
konúngkjörni þfngmaður og þfngmaður Reykjavíkur tríku fyrstir til

mals í þessu máli; þeir eru orbsnjallir, og báNr á sama máli í þessu
klaðanuill, en það gæti nui sko orðið þeim til fyrírstöðu, ail þeir eru
rit:3tjórar "HirN:;((; en eg skal nú ekki fara leingra lít í það, eða tala
um upptök klaðanuilsíns, eða lít í alla þ,i sálma j en hinn 6. kon-
úngkjörni þfugmaður er samur viú sig, og þegar eg talabí vi'6 hann
7. maí 1856 á Eyrarbakka j hann ætlabí þá ao fara ao skoða klaða-
Iamblð í Hraungerði, en öll ógæfan var, 11'6hann skoðabí ekki kláða-
fe'6 í Bitru j en það "ar nú ekki hans skuld; en hann sag'6i þá ,iQ
mig, afl þctta væri ekki hættulegt, og a~ þao værl innlent, og sama
í ,,þj6061fi « litlu síðar, og þetta hefir hann !lagt, a'6 þa'6 læri inn-
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lent, og þfngmaðurinn úr Reykjavík fallizt ;i þa~ með honum, og S'"O

hafa þeir skoðað það frá víslndalegu sjónarmiM, og altíð haft annara
landa ásigkomulag og hrittsernl fyrir mælisnúru. En eg get nú aldrei
fellt mig "ib það, a~ það eigi her svo vel víð ; það er svo margt,
sem tálmar því, ab "er ekki getum ~reytt eptir þeim í suburlönd-
um. þab hefir mí verið sagt, að Guðmundur í Mýdal ekki væri nógu
"el ab ser, t.iI þess ab skoðun hans á þessu máli væri sú rétta, þó
hann hafi sagt, að kl.iðlnn værl kominn af ensku lömbunum; en samt
hefir honum mí tekizt að lækna klaðann. Þíngma~ur Reykjnvíkur "ar
mí a~ jafna niður kostnaðinum til þess að baða fr, ,"i~ ábatann og
;i,"innínginn af því, og sklldlst mer sem hann áliti aIlt Ielngib, ef
baðað værí ; en ef walziska baNo væri einhlítt, vær] reikníngur hans
góður, en eg er hræddur um, ao ekki se að gjöra ser svo vissa von
11m, a~ allt :le gott enn þá; eg óttast fyrir, a~ kl.íbinn brj()ti;t út í
haust, þegar rigníngarnar koma, því þilO er óheppilegasti tíminn,
þegar böðin líttu að fara fram, þegar hitinn er mestur; því fyrri
líra reynsla sýllir, að klaðínn lá niðri um h.isumarlð, en kOI\1 upp
um haustin; a~ kl.iðínq se rénabur eða læknaður, eins eg eg heyri
suma menn segja, þykir mer mjög tvísýnt: þ'í bæbí sag~i Magnris í
Aubsholti, sem var baðstjór! vfða í Árnessýslu, og nýlega var út í Sel-
vogi, a~ slæmt væri þar á fleiri bæjum og í ljölda í~j:íf\'erður kl.iðl,
og á 2 bæjum í Ölfusi, og svo mun víðar vera; og í bréfi, sem eg
meðtók í því bili eg gekk híngað í held fd hreppstjöranum lÍf Sand-
víkurhrepp, segir, að eingin serleg skobunhafl þar fram farið í jtilf-
mrínuði, en við þessa böðun hafi komið fram kl.íbnvottnr í 4 deild-
um þar í hreppnum, svo aC þessu er eg vantrúaður um böðunina,
sem fram f\)r í öllum sveltum, a~ hún verði ao nokkru liðl, og að
sama komi upp aptur í haust, og að það verði sama k.iklð, að lækn-
að verði á bæ og bæ, en að kl.íölnn þó verðl híngað og þangað í
svelt og sveit; þess vegna vil eg eptir n.íkvæmustu yfírvegun helzt
óska, a~ lít rýmt yrN öllu fe lh Flóa milli Ölflls;lr og Þjórs;íl' upp
að MerImrhrauni, og í Rringnrvallasýslu úr Holtamannahrepp og
Ytri-Landeyjahrepp, en a~ ytri hluti Árne5sý:;ln fyrir utan Ölfnsá
reyndi sig lí lækníngunum til hlítar; en ef eytt hefði verið á milli
ánna, milli fjalls og fjöru. mundi kl.íbanum nú lít rýmt, þó nú se
verra vlð a~ eiga, af þVÍ Flóamenn keyptu fe austan úr Holtum, þeg-
ar upphafið var bannið móti því, að kaupa þaðan fe til /ífs, og það
velktíst, og af því "om þær 8 kindur, sem drepnar voru í "or, og
sem geti~ er um f "þj6fólfi((. þetta er mín skoðun, en hvort eg
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tek mer breytíngaratkvæðl eða víðaukatkvæbí, er eg ekki ráMnn í
enn þ;í,

Páll Sigurðsson: Þíngma~\Ir Gullbringusýslu vefeingdi nú reíkn-
Ing þingmannsins úr Reykjavík yfir baðkostnaðlnn, og er eg á sama
mali, að hann hafi verið nokkuð úr lausu lopti gripinn; hann tók
ekki til, hvað Ungt sækja þyrfti nieðöl ; en eg gæti sýnt nákvæmari
reikníng fyrir eina böðun, a~ hún er miklu dýrari, en hann gjör~i
r;i~ fyrir; hann tók fram eintingls eitt bað, en ætla a~ þurfi ekki
mörg? Eg held reynslan hafi sýnt það, og dugir ekki samt; klaðlna
er nógur enn. Nefndin gekk tít frá því, að allir Íslendíngar Iegðíst
nú á eitt með því a~ reyna, a~ færa saman klaðasjrika fe~ og út
rýma sýkinni bæði með nlcurskurðí, svoleíðís níðurskurðl, a~ því væri
heldur eytt rí þessu hausti til heimilisþarfa, en heílbrlgðu fe, og lækn-
Ingum. Þíngllla~ur Reykjavíkur tók ser mí miklð breytíngaratkvæN,
en ef það verður ekki happasælla en það, sem hann tók ser í hitt
e~ fyrra Í þessu nuill, þá er óvíst, að það g;íngi svo fljótt; hann tók
ser þ;i þa~ breytínguratkvæðl, að ef sýkinni yrði ekki algjörlega út rýmt
fyrir veturnætur, þá skyldi skera allt fe nlður, og hefðl því verlð
fylgt, þá hefði betur verið kornið nú; hann ætlar a~ koma mönnum
til a~ bæta fj;írkyni~, og það er nú gott; hafa skal holl rli~, hvaðan
sem þau koma ; en eg held, a~ hann se búinn a~ spilla svo fyrir
sjálfum ser, að menn ;ílíti, a~ þat> se a~ fara I geitarhús a~ leita
ullar, a~ sækja fróGleik í því til haus. Hinn hattvírti 6. koming-
kjörni þíngmaðnr heit snjalla ræðu um sögu klaðuns; hann er þó víð
eínlð, Hann segir, að menn her vilji ekki fara eptir raðum útlendra
mann. frá Daumörku ; þa~ er skaði, at> sj;i hann svo gjörfulegan
mann, fara svo opt í gegnum sjálfan sig, þat> er at>skilja í skoðun-
lim sínum; því þegar hann er at> tala um, at> koma her á lækna-
skóla, þá segir' hann, at> ekki se von á a~ menn fái gó~a og hent-
uga lækna her, nema her fáist menntastofnnn og læknakennsla í land-
inu sjálfu; því her se svo margt Irabrugðlð, landslag og Ioptslag,
nema Danir gæti Ielnglð gömlu Gefjun met> yxnin fornu og dregið
ísland niður að Danmörku, og þessu er eg nú samþykkur, þó eg
beri vlrbíngu fyrir títIendri menntun yfir höfuð. En se því nú svo
varíð, at> mannlffið læknist bezt aC innlendum læknum, sem hafa
Ielngið innlenda kennslu og reynslu, ætla þá ekki standi líkt á
með dýraríkíb ? er þat> ekki allt aCholdlegu sæðl spreníð ? þat>gegnir
því Iurðu , at> ,Híta það allt rett, sem útlendir læknar segja lIlDþetta
m;í), og komast 5,'0 í herfilegustu mótsögn "ib sjálfan ilig. þar til
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stendur IlIlr öðruvísl á eu i útlöndum, bæbi með aðskilnað fj.írillo,
hírðíng o. fl. Aoan sagði hinn 6. konúngkjörni, a'O hann ekki vlssi,
hvað :lýkin næbí nú Ungt; áGur hefir hann sagt, að hún væri um
allt land; eg skul nú ekki relngja vísdóm hans sem læknis; en hvað
búmenaskuna snertir, þá hefi eg lítið traust til hans sem göcs bú-
hölds ; en þetta mál þarf og ao skoðast sem innlent búnaðarm.íl,

hvor aðferðin, lækningar eða nlðurskurður hins sjúka og grunaða
fjár, se her affarasælli fyrir brisæld Íslendínga. Hvað samanburbína
:, búsæld manna snertir, þá vantar upplýsíngar um hvílíkt eigna-

tjón sýkin hefir gjört í suburumdæmínu ; því nú er ei eptir nema
1/12 af feuu, fyrir utan kostnað, heyjamissi og alla fyrirhöfn. þaa
"ar sorglegt að ~j.í í Áme::isÝ8Iu, hvernig mestu heyjabændur misstu
hey sín, með því a~ bera þau í klaðsjtika filð, svo hrundi þao nlður
í höndum þeirra, og þá varð eignaruissirinn margfaldur. Vilr Rang-
vellíngat vildum ml láta þeirra vít] oss aa varnaði verða, og vild-

um heldur hagnýta oss það meðan það var í holdum, en missa sauð-
i'ilnav vorn Jyrst, sem er einka lífsbjargarstólpl margra her á landi,

og svo þar með hey og allt saman; þ,'í þá liggur nærri hallæri,' ör-
byrgo og dauði. þetta er sönn reynsla og þarf ekki vitna ,'iú;
væri allur sá kostnaður og eignatjón á pappírnum, sem suðuramtíð
hefir hlotlö af kl.iðanum, þá væri hann gífurlegur, og þegar verið er

að vitna í það, <IC20,000 fj.ir hafi "erill fargaa fyrir norðan, þ,í eru
her fallnar nokkrar 20,000, en eg skal Illi ekki fást um þall, þao
er komið sem koinið er. Nefndin sá þetta eina úrræði, til ac kom-
ast niður á málinu, av fara Því fram, sem skynsamlegast þótti, eíus
og máIia nú stendur, ac þoka hinu sjúka fe saman, til av minnka
rúm sýldnnar, og kreppa all, svo hægra sil ,'ia að eiga og dyggilega
megi all gæta. Nefndin hefir því tekið þá skynsamlegustu stefnu;
hún vill ekki út rýma kl.íðasjúku fe nú þegar, en ef reynslan sýndi,
að ekki tækíst að lækna í víssan til tekinn tíma, þó ætti ac gjöra
enda á þ,'í, 5\'0 það, sem þíugmaður Snæfellinga mælti, for í sömu
stefnu og nefndin, og eg hefi ekki heyrt aðrar mótbárur móti nefnd-
aráIitinu, en av hafa skyldi. víð lækníngnr, en það er það, sem nefnd-
in vill líka og lækníngamenniruír játa einmitt, að misteklat hafi Iækn-
íugarnar sökum trassaskaps alþýðu, þab játa eg líka, en af hverju?
Fyrst það, ac margar gagnstæður skipanir hafa komíð hver ofan í aðra;
það hefir' aptur gjört hik á Iramkvæmdunum, svo ekkert hefir verið
gjört, en þall hefir ekki korníð hiki ;i sýkina, hún hefir haldið taf-

urlaust áfrall1; en það er uú komið eins og það er, :>,'0 ekki tjáir
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'a~ tala lim það. Eg er því Ii því með þíngmanni Árnctiínga, al'!
IllI'l iú se, þó fe Rdngæínga væri flutt út fyrir þjór:3á, því eg óttast
fyrir, a~ þao skaði Hreppamenn. því þegar það kynni ao strjúka,
kemur þab ao Pjórs;Í, og þ.i leitar það til fjall", og þ;í eru Hrepparnir
fyrir, og því er betra annaðhvort að lóga því, d)11 þ;í ao setja þa'ð í
Gullbrfngusýslu ; en það er það, sem eg vil taka ír.un, meðan þetta
geingur, eru R:íngycllíngal' ritilokaðir frá, ao fá sér nýjan stofn, og

-draglst þao :>\'0 leingur, þá er hringur og allt í fári; þetta vll eg
;bi~,ja hlð helðraba þíng ab aú gæta; en :i hinn btíginn vil t'g enn sj;í,
'hvort Iakníngur vercí her að fullu gagni, því þao vantar mlkið til
.110 svo se, og það er víst, helCi Ráng"ellíngar seo khíðann kominn

upp fyrir austan sig, hann svo færzt, ab hann kæmi upp her og hvar,
þ;í hefði þeir þegar ,~míio ser a\') lækníngnm; það er víst, aú Rangvell-

íngar hafa ekki gjört það, sem þeir hafa gjört, í neinum hranaskap,
heldur af því ver höfðum dæmi Árnesínga fyrir vestan oss, og livern
usla klaðasýkin gjörðl, og þá vildum ver eptir nákvæmu yfirvegun

af tvennu illu taka þao minna.
H. Kr. Friðriksson: þíngmaour Eyfirðínga talaðl um, að ekki

væri klácalaust her í snbursýslunum eptir allar lækníngarnar, og þó

·se kostnaðurinn orðinn öbærllegur ; en S11 kl.iðl, sem mí er, held eg
eigi 8C meiri, en opt hefir verið ;ic ur, það er óþriCakláoinll. Menu

vll]a ekki láta ser skiljast, ao reikníngur sá, sem eg gjör~i yfir kostn-
aHnn við böðín, ~e rettllr; eg held þ6, a'ð hann se fullskýr og

nóg Í hann lagt; en það get eg sagt mönnum, og þab er ekki svo
uiargbrotíð, ao þeir geti ekki skllíb þil~, ab í fyrra voru a'ð eins seld
lyf fyrir 2,000 rd., og í ár a'ð eins fyrir 1,000 rd., 8\'0 ao í þessi
t\ ö lír hafa verið seld kláðalyf eiruingls fyrir 3,000 rd. í allt, og þótt

kostuaðurlnn væri nokkru meiri, þá þarf þó ekki annað, en bera þetta
sanian vlð kostnað þann, sem leiddi af niðurskurðí Húuvetuíngu, og
bera svo saman, hvort dýrara muni verða : niðurskurðurinn í Húnavatns-
SÝ',IIl, eca lækningarnar í suburumdæmlnu. Menn skoða það eins
'og ódæði, að "ið hafa lyf ,i~ heilbrigt fe, til ao verja það óþrlfurn.
Eg held þ6, að það se ekkert ódæðl; þab er svo eðlilegt, og eg held,
að þlngmanul Eyflrðínga væri þarfara ab taka þann tói'b upp, en r.iða
fr,í honum; það er svo almennt ulstaðar, ao vlð hafa lyf til að verja
sjúkdómum. þíngma'bur Gullbrfngusyslu talaði lítið lí móti mer, nema
um kostuaðinn ; eg get mí með eingu móti séð, hvað 6 menn eiga

ao gjöra ,i~ ao ba~a 1 kind, eða hvað 4 menn eiga að gjöra vlð
hana í baðlnn ; eg hefi líka ~eo baðað og sj.ilíur verið llle~ a'bbata,
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og staðið fyrir því; eg hafðl a~ eins 2 menn \ið babið, og það var
ekki meiri tími, sem til þess gekk, en eg hefi sagt; en sá 3. heföl
orðið óþarfur, og hvað þá heldur fleiri. þá sagði hann, að flestir
værl meir en 2 daga a~ sækja lyfin; en ef eg tek þessar 3 sýslur,
þá verða það ekki 2 dagar aletaöar og ekki 1 dagur hérna í kríng ;
eg tók meðaltalið af þeim tíma, sem geingi tll lyfséknarlnnur iir þesiI-
um 3 klaðasýslum, og það ætla eg láti nærri sanni. Hann sugöí,

a~ hesturinn kostabi meir en 3 mörk; það kann nú að vera SUIII-

staðar, en eg heIt þa~ nægðl ; því eg hugði, að hestar væri óví~a
dýrari, en her í Reykjavík. Þíngmaour Gullbringusýslu, og þíng-
mennirnir úr Rángárvallasýslu og Snæfellsnessýslu sögðu þa!) allir,
<l~ bezt væri ao þreingja sjúka fenll saman :i sem minnst svæbí ;
það held eg nú líka, ef því yrðl víð komið, En hvernig á aa koma
því við ? þeir sögðu sj.ilfir, að þeir vildi ekki neyða Borgflrðíuga

til að selja fe sitt, ef þeir ekki vildi það, og það er heldur ekki
tiltökumál; þetta er þVÍ hvað upp ,i m6ti öðru ; eg veit ekki hvað
er að byggja i lausu lopti, ef það er ekki þetta ; þaö gæti verið, ef
þíngfð og erlndsrekur konúngs legoist ,i eitt, a~ þeir gæti nokkuð
lÍ unnið með fortölum sínum; en aldrei feingist allir til þess; og

Þ"í er betra að starfa a~ því, sem ,irángllr nokkur getur af 01'0i'ð.
Eg veit, að þingmennirnir úr Árnessýslu og Rang.irvallasýslu hafa
korníð miklu til leiðar með fortölum sínum með níöurskurðl, l'eir

hafa unnið dyggilega ao því, að feð væri drepið niður í þessum

sýslum j en þeim hefcl sannlega verið betra, að "inna eins dyggilega
að lækníngunuru.

Forseti: Þingmenn mega ekki svona beinlínis vega að einstöku
mönnum, eða sveigja að þeim.

ll. Kr. FI'iðriksson: Eg hefi ekki svelgt meira að þessum þing-
mönnum, en þeir hafa svelgt að mer; og megi eg ekki segja slíkt,
þá verð eg að biðja forseta, ao láta eitt gánga yfir alla, og leyfa
eigi öðrum, að beina að mer ésæmilegum orðum, Þíngma'bur
Árne~sýi;lu sagðl, að ekki værl allt líti, þó baðað væri einu sínnl
um hasumar, því tíminn væri éhentugur ; en eg hélt, að tíminn væri
einmitt hentugur; því a'b það er svo sem auðvltað, a~ bezt er að
gjöra þa~ í góðu vebrl ; en það er miklu gagnsminna á haustin í
rígníngum, eða, ef til "ill, gagnslaust; því þær veikja einmitt öll á-
hrif baðanna, eða gjöra þau, ef til "ill, a~ eingu. Hann vill eyða
f'énu í Flóanum, því sein nú væri, af þvi það væri veikt; en það
er, eins og hann sagði, eluuiltt í hinu aðfelngna, sem aldrei hefir
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teri~ læknað. Hann tók dæmi af þeim kindum, sem skomar voru
í Flóanum í vor, en hann sagði undir eins, a~ þær hefði verið að-
keyptar; það kunn nú vera satt, og eg þykist vita, a~ svo muni
vera ; en ef svo er, þá hafa þær ekkl verið lækna car, og þá er von,
að þær hafi velkzt og gjörspillzt; en þegar ekkl hefir verlð reynt að
lækna þær, þ.í er það ekki ;Í~tæoa til, að eyða öllu fe, þ6 kl.ibanum
se ekki út rýmt mco lækníngum. Bann sngðl, ao ekkl yrði allt
unnið með einu babl ; það kann nú ao vera, en með böðum má
lækna feo; \'er höfum dæiníð í Grufnfngnum ; Grafuíngsuienn b(iou~1l
þrísvur sinnum suma rio 1857, og síðan hefir þar einginn HíN seztj
þao er mí 1 hreppur, en það sýnir, 11\":10gjiira nui, ef nl \ ill ; geti
1 helll hreppur læknað allt fe sltt, þá geta hinir þao líka; en menn
vantar alúðina og þolgæðlð. Allir jiíta, að allt líf manna her lí
landi er komið undir lífi fjárin:;, en þá er nær a~ hvetja menn til
ao leggja alúð lí, að halda í því lífinu, en a() skera það og eyða
því ; því fari því fram, að allt af se verið ao drepa feo, þá "eit eg
ekki, hvaðan menn loksins eiga ao fá sauGfe; það hefir opt verið
sagt: úr hinum sýslunum, en það getur nú svo Iarlð, að þær verði
ekki aflagsfrerar, og eg er hræddur um, ao sumar sýslurnar se eigi af-
lagsfærar nú sem stendur, sem misstu miklð af sauGre sínu í vetur
og vor, þar sem menn hafa sagt, að svo mikið hey færi í þetta
kláoasjúlia fe, þoi er það hreinn ruísskllníngur. Þa~ er reyndar satt,
ao se það bæði veilit og horað, þá þarf þao mikið fóður, en það
þarf ekkl klaðann til; þegar fe er orclð horab, þótt eigi se Id1Í~;a-
veikt, þá getur það etio æðlmíkið, það vitum \er allir, það þarf eigi
klaöann til þess. Eg hefi líka haft klaðaklndur, og þær hafa eigi
þurft meira en allrar; það er öldtingls víst, að sð kl.iðavelkur kind-
ur teknar þegar í byrjun, þá þurfa þær eigi meira f&ur, en annað
fe. EHi eyddi klá~afe~, sem skorio var 1857, heyinu fyrir bænd-
um veturinn eptir, en hvernig fór? þeir urðu heylauslr um vorið
1858 allt fyrir það, þ6 þeir værl sanblauslr,

~lagnú8 Andresson: Í tilefni af því, sem þtngmaður Reyk-
javíkur seinast sagðl, þ.í datt mer í hug, hvernig hefN átt ao
fara fyrir þeim, sem skáru klabaveikt fe sitt haustið 1857, þegar
eingin meðöl feingust, ef þeir hefði sett þetta veika fe á, þar sem
þeir þó, eptir hani! sögn, urðu heylausir vorið 1858, ætla það hefðl
veríb ráðlegt, ao setja margt kláðavelkt fe á, og drepa svo allt sam-
an bæði það og annað. Síðan eg talaði áoan, vaktist eitt upp fyrir
.ner af því, sem þíngmaður Reykvfkínga sagði, þar sem hann talaðl
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um, hvernig verið hefði í Grafníngnum 1857; eg neita því ekki, ao-
það er það eina byggðarlag, sem heilbrigt er síðan ; en þeir bnikuðu
meira en 3 böð, þeir bnikuðu 5 til 7 böb ; eg talaði við Íngimund
iKróki, sem heit boðunum bezt fram, og honum sagðist svo frtí ; en
í Grímsnesi og Sandvíkurhrepp er sagt, að menn hafi baðað 12 til
16 sinnum, og þ6 hefir klabinn allt af verið að koma upp hjá þeim
aptur og aptur, og nú er sagt, að klá~i se í Grímsneslnu hjá Jóni ,i
Brirf'ellí, sem þó mun hafa brúkab drjúgt til baðanna, og hj.í fleir-
um; eg hefi Se'O staðfesta afskrlpt af bréf sliptamtmannsins til amt-
mannsins í norður- og austurarntinu, dagsett 5. maí 1857, hvar í seg-
ir, að klaðínn se nú allæknaður í Grfmsnesinu, en það sanna er, a'ð
þar hefir verið meiri kl.iðl í vetur, en í fyrravetur. Þegar eg nú
lít á þetta, tortryggir það mig, að klaðlnu læknist mco bötum.

Ólafur Jónsson: Eg held hinn helðraði 6. konúngkjörni þíngmað-
ur, og eins þingmaður Reykvíktnga hefði getað haft ræður sínar d,í-
líti'ð styttri, og sparab ser þessar laungu umra-ður, eimíngis ef þeir
hefði átta'ð sig vel í níðurlagsatrfðunum í nefndar.itltinu ; menn
skyldi álykta af ræðuni þeirra, að nefndin hefði ráN'ð til algjörts
niðurskurðar her í suduramtinu ; en ef þeir ao gæta \'CI nefndarúlitið,
þá hljóta þeir a'ð sj,í, að Í því er ekki haldið fram mildum niður-
skurði her í suðurumtinu, heldur elmingie ao lágao verði í haust öllu
re í Holtamanna og Vestur-Landeyja hrepp í Rnng.írvallasýslu, og í efri
hluta Borgarfjarbarsýslu.: öllu sjúku fe og því, sem sýkzt hefir, og
þannig þreingt 8\'i'O sýldnnar, 8\'0 síha þurfi ao óttast, að sýkin tit-
brelölst til hinna ó5ýl,lu lIeIa'ða; eg held líka óhætt a'ð fullyrða, að
ekki 8e fleira fe ,í þessu pl.issl, heldur en vel mætti lóga, án nokkurs
skat a fyrir eigendurna. Í'<lllnig hljóta allir að sj ,í, ab nefndin hefir
leitazt við, a'ð niða ekki til neins þess, sem riðið gæti í bága við
ætlunarverk hinna konúnglegu eríudsreka, nefnilega ao út rýma sýkiuni
lí þunn haganlegasta h.itt.

Eg er mí hinum hiÍttdrta forseta samþykkur í því, ao menn eigi
a'ð skoða uiallð eins og það nú stendur, án þess ab fara langt út í
umliðna tímann; en til þess menn geti með ustæðum talað Ulll máUo
yfir hðfuð, þá hljóta menn þó að skoða undanfarna reynslu, og að
nokkru leyti byggja ,i henni álit sitt, ao svo miklu leyti, sem heil-
brigo skynsemi og hlutdrægnislaus skoðun nuilslns segir manni a'b
rett sé ; þegar menu þá skoða undanfarna reynslu, og að gæta, hvor
aðferbln, niðurskurður e'ð,\ Iækníngur, hafi haft betri aflelðíngar, þá
:,;j,í menn, að í Hiinavatnssýslu, hvar niðurskurður íram fór eptir
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skynsamlegum reglum, vita menn nú ekki betur, en ~ýkilllli se lÍt rýmt
á rúmum eins árs tíma, án þess þó þurft hafi a~ skera þar meira;
en 1111120,000 fj;ír, eður hðrumbll t!:J af því fe, sem þar "ar til, þeg-
ar sýkin kom i þar á móti sjá menn, ao her í suðurarntlnu, hvar lækn-
ingunum hefir verið fram fylgt, hefir feo fækkað svo stórkostlega,
sem skýrt er frá í nefndar.ílitlnu. Eg man svo l.ingt, ao eg hefi 15eO
i alþíngititíNndunulll 1857, ao þegar rætt var nm ncfndar.ilitið, sem
þ:í "ar samið Í þessu máli, og eptir hverju rlÍoio var til, a'b skera her
í kl<ioasýslunulll allt geldfð Ilm haustið, en setja lÍ vetur cimingls ær,
þá setti hinn helðraðl þíngmaðnr Reykvíkfnga sig fastlega móti þessu,
og sagbl þ;í, al) f þessum SÝ15I11mTæri 40 - 50 þrisund geldfj.ír, og
ao skuölnn, að skera það ao hau-tlnu, værl frá 80-100 þrisund rd.,
en hvernig fór? Hvað er nú orðið af þessu geldfe, er það mí ekki
allt fallið, og "í~t margt af því fyrir lítið? þó er nú ekki þar
með blíi~ i er nri ekkl líka fallio æöl-margt af þeim ærstofnl,
sem nefndin þá vildi leyfa, a'b setja mætti ;Í vetur ? Eg "eit
mer verður svarab, að margt af þessu re hafi verið skorio heilbrigt;
þetta getur nú "el verit, og mer þykir það líklegt; en þess meira
sem skorið var, þess hægra hefti verið að lækna þao, sem eptir "ar,
og iir því ekki varð nri fleira fe eptir veturlnn 1857 -1858, en "kýrt er
frá í nefudar.ílltlnu, þó mátti virðast, ao ekki hefti þurft ao líða II
laungu, ao það yrði allæknab; en það er þó ekkí skeð enni þetta sýnir
nú ljóslega, hvað skakka skoðun þeir höfðu lÍ þessu Illiíli 1857, sem
þá álitu hægt, að út rýma kl.iðanunr fljótlega með lækníngum, og settu
sig þá lastlega móti öllum niðurskurði; þegar eg þ..l að gæti iistandlð,
sem var í Húnavatnssýslu f Iyrravetur, þegar kláðinn kom þar,
þ;í se eg þao glögglega, eins og eg hefi allt af séð, ao ekki hefti
verið mögulegt, ao út rýma klaðanum þar með lækníngum, nema
með ruarglalt meira tjóni, heldur en flaut af niðurskurðlnum; því
þegar a'Ogætt er, þao sem öllum ber saman 11m, að klaðinn er svo
næmur, n'O ekki þarf nema heilbrigð kind komi sem snöggvast sam-
an við sjúkt fe, til þess hún sýkiet, þá er auðvitað, að til þess út-
brelðsla sýkinnar yrði hindruð, hefðl þurft ao vera briið að lækna
hverja kind fyrir vorið, eður ríður en feo fór að liggja líti, þ"í:lCl
sumartímanum er með öllu ómögulegt að "erja samgaungurn bæja
milli, þar sem n<ibýlt er, enda þó reo værl f;ítt; af þessu hljdta allir
a<> sj;" ~'b ef ekki hefði verið skorio í fyrravetur Í Hdnavamssyslu,
þá hefði klaðinn haldið áfram, og útbreiozt bæðl þar í sýslu, og
hver veit hvað lángt hann þá heíðl nú verið kominn norður eptir,
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og hefðl þá ekki orðlð svo auðgjört, að út rýma honum, hvorki með
lækníngum eður nlðurskurðl, Af þessu geta nú allir Se(), að níð-
urskurbur í tíma tekinn er það eina rðtta rá'tl, til a~ lÍt rýma sýk-
inni; þar fyrir víl eg ekki segja, að eptir því, sem nú er kornið her
;i Suðurlandi, se rett að skera allt það fe, sem nú er til; þar lÍ móti
;ílít eg slíkt væri dskynsamlegt, eins og nú á stendur, heldur álít
eg rett, að farga öllu sjúku og grunuðu fe elmlngls á takmörk-
unum á tvær hendur, svo ekki þurfi að ótta~t útbreiðslu sýkinnar til
hinna ósýktu héraða, og ef svo er gjört, er einnig rett ab reyna nú
til hlítar lækningar, þegar búlð væri svona að þreingja svið sýkinnar.

Hinum helðraðn þíngmanni Reykvíkfnga þótti það kátlegt hjá
nefndinni, a() hún biður um, að amtmennirnir fyrir vestan og norðan
fái sem fyrst fullt embættisvald sitt nptur, til að r:íc::ltafa þessu mali
framvegis, þar sem nefndin jafnframt lýsi því yfir, a() stjórnin hafi
tekið ao ser alla meðferð malslns, og hljritl því a() ;íbyrgjast allar
nflelðíngnr þess. þao var nú eingan veginn meining nefndarinnar,
að ætlast til, að stjórnin hafi abyrgð þessa nuils í norður- og vest-
uramtinu, úr því amtmennlrnlr feingi þar aptur fullt embættisvald
sitt, til að fiÍostafa málinu; því það liggur í hlutarins ebll, að úr því
hlýtur abyrgðln ao hvíla Ii nmtmönnunum sjálfum, og umtsbúum; en
ef 8\0 óhappa lega skyldi til takast, að kl.iðlnn flytti st aptur inu í
norður- eb vesturamtið, það getur einginn vitað, nema það kynni ao
koma fyrir, þar sem svo margt fe er flutt norðan yfir H\'ít1Í, og er
nú innan um sjalfar kl.iðasveltírnur, þií sýnist það liggja ljóst fyrir,
HO stjórnin hljóti ao .íbyrgjast þær aflelðíngnr, SCIlI fljóta af því, ef
hún ekki vill Hita amtrnönnunum fullt vald, til að riÍ~a úr þeim
vandræðum, sem þií kæmi fyrir, heldur þvíngnði þá til ao beita þeim
riíl'oWfunum, sem rn.i ske værí þvert ;i móti því, er þeir áliti hag-
felldast.

Sveinn Sliúlason: pao eru a() eins fá atriM í ræðu þingmanns
Reykvíkíngn, sem reyndar acrlr hafa svarað, en sem eg þó vildl taka
betur fram. Hann "ar all setja lít lÍ kostnaðlnn vlð böðuulna, en
sagði, ao bezt væri að baða um sumartímann ella um slátt, og ef þá
á að taka þurrkdag. þ,í eru böðunarreikníngur nefndarinnar ekki of
hátt settir. þao "ar satt, sem hann sagbl, ao lj.irfelllrlnn væri ekki
eíugaungu kominn af lækníngum, en ef hann gætir að, þá hefir bæbl
hann og hinn 6. konúngkjörni þíngruabur verið raðaneytt stjórnar-
innar her og í Danmörku, og ráðstafanir stjórnarinnar utanlands og
innan, sem hafa stuðst "Í() þetta rá~'aneyti, bafa verið hver ofan í
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aðra, og hver upp ;l móti annari; stundum hefir verið meðalalaust,
og þó verið sklpað a~ lækna; þuð hefir verið baðað opt og mörgum
sinnum, en ei orðið að liði, og svo hafa skipanlr dýralæknanna stund-
1\111 verið svo helmskulegar, eins og þegar þeir sklpucu a~ klippa feð
um h.ívetur, svo það fyrir þá sök drapst hrönnuni niður. Þegar
menn gæta að öllu þessu, þá sjá menn, að fj.írfrekkunill muni mikið
bafa komið af lækníngum. þao hefir verið sagt, að stjórnln geti eigi
haft ábyrgð af þeim r.íðstöfunum, sem henni er ekki hlýtt til a~
framkvæma, og játa eg þll~; og eg vil Þ\Í hlýða 8tj6rninni, ef að
hún svo ábyrgist allt, en þ6 verða þessar ráðstafanlr hennar a~
vera skynsamlegar, þ\"í annars trena~t menn upp í hlýðnlnnl, það
hefðí ao mínu áliti verið betra fyrir stjórnina, ao taka ekki a~ ser
ábyrgNna af afleiðíngum fj,ír!dáoan" í hinum örntunum, því ~tj(írnin
er víst ekki eins kunnug í þeim eins og amtmennírnlr, og veit ei
betur en þeir, hvað því hagar; eg skal reyndar jiíta það, ao hinir
útlendu læknar se m.í ske betri a~ finna lris, en þeir ,ita ekki, hvern-
ig þeir eiga a~ stjórna henni. Um það, sem þingmaður Húnvetnínga
aagðl, er eg ásaIIIa mali , en "ii taka þao skýram fram, að það
vakti fyrir nefndinni, að þegar þjóðin bæði UIII, ao amtmennirnir
feingi vald sitt aptur, þii ~ýndi það áhuga þjóoarinnar í m ,í Iinu ; Þ\"Í

hún vildi þ.í vinna þnb til, að taka upp ,1 sig abyrgblna, heldur en
að eiga það ;í hættu, ao óþarfar og kostnaðarsnmnr fyrirskipanir ó-
kunnugra manna kæmi í bága ,iú vilja almenníngs að nauösynja-
lausu. þíngmuour Reykvíkinga sa gðl , all upp.istúngur nefndarinnar
mundi gjöra ríg milli þjóllarinnar og stjérnarlnnnr, og milli hinna
einstöku landshluta her, en eg held ao rígurinn geti ei orOi~ meiri
en hann er, og mer flnnst nefndar.illtíð Hra hin seinasta sríttatil-
raun nlðurskurðarmnnna vlð lækufngumennlna. þa~ er lagt stjörn-
inni á vald, ab halda áfram sfnum læknlngutilraunum í suðuramt-
inu, og elnringls heimtuð ábyrgo fyrir því, a~ r.iðstafanlr hennar
gjöri ekki skaða í hinum mndæmunum, og hefir nefndin bent á með-
al til þess, að fyrirbyggja skaða af þeim, með þvf að þreingja lækn-
íngasvíðlð og meb vörðum, Hvað kostnaðinn snertir, þá er ást,lDdi~
í suðuramtinu ekki gott. það er blíio að brúka upp sveítasjéðína,
og verour því víst stjdrnín að kosta Jækníngarnar, því bændur eru
ekki leingur færir um, að bera kostnaðinn. Eg heyrði ei vel hinar
nýju uppastúngur þíngmannsins úr Reykjavík, og þó eg hefði heyrt
þær) er eg ei svo minnugur, ao eg gæti lært þær strax, en skaði
minn er "$8t ei mikill; þvf þaðan mun ekki vera mikils árdngurs ail
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vænta, heldur en af upp.ístúngum hans 1857. Hinn 6. koming-
kjiirni þíngma~ur sagbí, að þat) værl nuíttarstdlpi fyrir skoban okkar
nlburskurðarmannnnna að sýna, a~ kl.iblnn væri útlendur, og er það
satt, rétt eins og hann eða sá lærdómur hans, að klabinn se innlend-
ur, er máttarstólpi lækninganna. A~ kl.ibínn Be kominn her inn í landið
með ensku lömbunum, er marg-sannað, og það, hvernig hann hefir
breiðst út, verður raklð bæ frá bæ, sveit úr sveit; en allar hinar
mörgu sögur, sem 1857 geingu Ulll það, a~ hann væri að koma upp
af sjálfum ser vestur á landi, og i Múlasýslum og á ýmsum stöðum,
og sem hann þá utan þings vildi, móti öllum sanni, troða inn í al-
menning, hafa reynzt að vera alveg ésannar. Hann sagN líka, að
alþíugi settist í dómarasæti og felldi þann drim, sem þa~ ekki væri
fært um að fella, en sem ætti a~ felast lærðum mönnum, en eg held,
no þao se skylda alþíngls að flytja fram fyrir stjórnina dóma sína
um "ilja þjóoarinnar, og að f,i hana til þess, að samþykkja "ilja
þjóðarinnar. Hann vildi ekki gefa bændum sama rett og sjálfum ser,
og segir, að þeir hafi ekki "it Ii málinu, og samt hafa bændur lækn-
a~ eins "el og hann, já, miklu betur en hann. Hann sagðl enn fremur,
að þó eríudsrekarulr færi af landi, þ,í gæti þeir samt stjlírnao Cd Dan-
mörku framkvæmdunum í klaðalækíngunum (Jun Hjaltalín: þa~ hefi eg
ekki sagt, þao CI' mtsskllnfngur); þíngrnaðurlnn sagði það, eg hefi skrifuð
það ; en þó eg se sannfæreur nm, að erindsrekarnlr ,'i1ji koma málinu í
hina beztu stefnu, á meðan þeir eru her, þá mun þeim sumt vera ómögu-
legt, að stjórna la-kmngunum jafnvel einúngls her frá Reykjavík, \'egna
þess, hvað samgaungur eru erficar bæbi innanlands og svo einnig "ið
Danmörku, og því sföur frá Danmörku. þao er enn þá eitt, sem
eg verð a~ svara þíngmanni Reykvíkínga upp lí, er hann sngðl, ao
það væri þý()íJlgarlilll~t, að þreingja svið læknínganna og um leið
klabans ; en eg held, a'ð bæöi erlndsrekamir og þingmenn gæti mikið
áunníð hj;í landemönnum í því efni, og þll menn ekki geti neytt
bændur með lögum, til þess að eyða sýkinni þannig, mætti samt mik-
ið takast með fortölum gÓÍlra manna; þeir verða leiddir, þó þeir verði
eklti neyddir.

Forseti: Eg hefi borið mig 1131nan við þíngskrlfarana IIlll orð
þau, er þíngmaðurinn IÍr Norður- Þíngeyjars)~:!lu herindi upp á hinn 6.
kouúngkjörna þingmanns, og skyldu hvorki þeir eða eg orð hans
þannig.

Guðmundur Brandsson: Bæði nefndinni og hinum helðraða
þingmunni Reykvíkínga greinir á i reikningi þeirra yfir kostnnbínn vlð
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bfj~uJ1ina ; reikníngur hennar er hærri, hans lægri; hann tekur hlna
bjartari hlíð læknínganna, hún hina dimmarl, en eg ætla mí ekki
a~ fara lít í það lelngra ; en vildi a?> eins benda lí mismuninn, og
ætla ekkí að elta reikíngana í sm.ímunum ; eins og áætlun þingmanns
Reykvíkínga er vissulega ofl.íg, SYO getur líka áætlun nefndarinnar
verið í hærra lagi, þó eg haldi þa~ ekki, og styðst eg þar ,i?> eigill
reynsin í þessu efni. Pa?> hefir verið tala~ lim það, hvað mikið fe
hafi hrunlö niður í suður.untinu 1856 og 1857, en eg held, að það
se óþarft, a?> rifja það upp, sem er umliblð, því einginn kallar fe
það til lífs aptur, sem þannig er farið, hversu leingi sem menn eru
110 tala UIll það. þó þa?> kunni a~ vera satt, að sumt af þessu fe
hafidrepizt fyrir handvöuun, þ.i er það vest af öllu; en eg held, ao
mikið mætti segja bæðl með því og nuit, og að erfitt verði, a?>finna
takmörkin milli þess, sem þannig kann að hara drepizt, og hins, sem
ómögulegt var all halda lifandi. Mer sýnist mi, ab menn eigi a~
skoða mállð eini! og þab er nri kom ib. Veikin var skæðust fyrst,
en hefir dofnað, síban fyrsta skorpan var um garð geingin ; mí er
miklu hægra vi~ all eiga, og nú þarf kllí~afeb miklu minna fóeur en
á'ður; mer finnst því, a?>f[(eur lllanna þurfi ekki einlægt að vera ao smÍast
um þann niðurskurð og þær lækníngur, sem nú ern um gar?> geingnar,
heldur ætti menn að reyna IlO koma ser saman um það, sem nú
værl tlltækilegast ; nefndin vill, að lækníngar skuli brúka í suður-
amtiuu, svo það er þess vegna (íþarfi að bregða henni UIIl, að luin
fari fram á nlönrsknrð, og vísar htin á það lækníngaform, meo
hverju bæði hið kl.iöuga fe verði læknað, og re það yaroveitt fd
sýkinnl, sem ekki er sjúkt, þetta er nðalatrlðlð, og finnst mer því,
a~ ekki se' vert að menu fari út í mikla króka, en haldi ser að þessu
aoalatriN IIIálsins.

Framsögumaður : það er reyndar óþarfi fyrir mig a~ halda svör-
um uppi fyrir nefndina, því það hafa að eins tveir menn tala?> á móti
henni, og hefir þeim verið svarað af ö~rllm. Eg skal nú ekki fara
í orðakast yi'íl þíngmann Reykvíkfngu, því eg "eit, ao hann finnur
skyldu sína a'íl verja þa~, sem hann ætío hefir varið, hvernig svo
sem það er; eg skal ekki reyna til aC> níða hann ar trú sinni, Þ"í
hver er sæll vlð sína trú. En eg vil ao eins svara því, sem hann
sagði, a~ Norðurland hefði haft eins mikið tjón af niöurslmrNnum
og Suðurland hefði haft. af lækníngunum. Níburskurðurlnn fyrir
norðan kostaði um 67,000 rd., er menn reikna verð þeirra 20,000
kinda, sem niður voru skornar; en þessi 20,000 voru í mesta lagi
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varla 8. hver kind aí 100 kindum, en á Suðurlandi er nú eptir skýrsl-
11m stiptamtmannsins sjálfs til stjórnarinnar ekki nema 8. hver kind
eptir af 100 kindum, sem á undan klaðauum voru í hinum kl.íða-
sjúku héruðum á Suðurlandi. þessi munur er auðsj.íunlegur, það

er sami munur og á svörtu og hvítu, og þó er enn ótalinn allur sá
kostnaður og öll sti fyrirhöfn, er leitt hefir her af lækníngunum, sem

er of IJár. þeir, sem vilja skoða reynsluna og byggja á henni, sjlL
muninn, ekki ao eins í hugskot! sínu, heldur einnig í þVÍ, sem fram
er komið. Eg gæti svarað hinum 6. konúngkjörna þíngmanni í þessu

efni orði til orðs, ef eg vildi; en eg virði hann of mikils til þess.
Eg veit, ao hann segir það, sem hann segir, af sannleíks.ist, því vil

eg taka mer hans orð í munn, og eins og hann spurði: "lmlo er
sannast", eins vil eg spyrja: hvað er Sannast í þessu máli? Hvort er
sannara reynsla 1,000 ára, reynsla 80 <Íra, og nú reynsla 4 ara, eða
álit dýrnlækníngar.iðsins í Kaupmannnhöfn ? Hvað er sannast, hvort

er það kenningar og getgitur læknanna, er hver er á miÍti annari?
Hvort er það hugsmíði frnyndunarlnnar og kappgirní lærdémsmannsíns,
eður er þao sjálf tilvera hlutanna? J.í, hvað er sannleikurinn, og

hvar er hann ao finna? Eg sný mer ao sögunni og reynslunni,
þar skal eg leita sannleikans, er eg stend her, til þess ab tala það,
sem eg veit sannast og rettast fyrir samvizku minni, fyrir öllum
þfnghcimi, fyrir þj60 minni og 1\0 !Ilíngi, og til þess að verja sannindi
reynslunnar og sögunnar, til þess a'ð verja sannsögli eiðfestra þíngs-
vitna, samvízkusemí elli bættísmannanna og samhuga álit allrar alþýðu,

sem er rödd hins sannasta.
Eíðfastír dýralæknar hafa ekki sagt, eins og hinn 6. konung-

kjiirni nú fullyrti, ao klaðlnn væri innlendur. En hvað hafa þeir þ,L
sagt? þeir hafa ao eins sagt, að það gæti verið, að hann værí inn-
lendur, en það gæti líka verið, ao hann væri útlendur, og hinn 6.
komíngkjörni þrngmuður hefir ekki sagt, að hann væri ekhi útlendur;
hann hefir sagt, ao hann gæti eigi Iortekið, að hann væri bæði inn-
lendur og útlendur. En hann mun þá svara mer: kl.iblnn var 1\0111-

inn her um allt Suðurland 1856, og kláðamaur var í Norðurlandi
1857. Eg svara þá: kl.iðamaur þessi er mí pappírsmaur einn, en
hinn sunnlenzki er enn drepmaur í mörgu fe; hann var ekki sótt-
nærnur ; hann dreífbist ekki lít og eyW;lg'ði eigi heil héruð. pao
"ar munurinn, og þessi munur hefir verið og er mikill. Eg ætla
mer annars ekki að elta öll mótmælt hins 6. konúngkjörna, því þótt
eg j;íti, að hann tali aí sannfæríngu vísinda sinna og lærddms, þ,i
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verð eg að benda honum og <illum 03S til þess, a~ ver eigum a\'J
skoða mál þetta frá reynslunnar og brifræðinnar gjónarmi~i, en ekki
elnringls fr:l vísindanna sjónarmiði. Vísindin liggja her fyrir utan;
þetta segi eg ekki "af þVÍ, a\'J eg fyrirlíti vísindin, því eg vírðl
þau, þar sem þau komast a~, en eg segi, að þau liggi fyrir utan
þetta nuil, þvf veldur Isinn, fjarlægð landsins frá öðrum löndum,
kuldinn og rigníngarnar, vegirnir eður vegaleysið og samgaunguleyslð
í landinn, en þó einkum allur landbúnaður vor og það, hvernig m.illð

er ml komið, hvernig stjórnin hefir farið að ráði sínu við þíngi'ð,
við þjóðina og "ib embættismenn hennar, þar sem hrin hefir rýrt álit
allra þessara flokka 5VO, að eg vil spyrja, hvar dæmi se til slíks í
öðrum löndum, að stjórn hafi þannig borið sannleikann ofan í ei'ðföst
þíngsvítnl, ofan í flesta embættismenn sína og alþýbu alla. Hvað

skal segja um slíkt? hvar skal her staðar nema'! til hvers Ieiðir
þetta, ef ekki til fullkominnar sundrúngar mann relagsins, til laga-
Ieysls og til algjörðrar slðaspillíngar ? Hinn 6. konringkjörni
þíngmabur hefir brugðlð oss um mótþróa gegn stjórninni, eður

"demonstration(', svo kallaði hann það, En hvað höfum ver
þá sagt? Ver höfum ab eins sagt, að stjórnin hafi um leið og
lnin tlík málið að ser, tekið upp á sig alla ábyrgð, er af því flýtur.
þetta höfum "er sagt af því ,'er finnum, að þessi :íbyrg'ð er svo þúng,
að ver viljum eigi eiga og getnm eigi átt neinn þátt í henni. Eg
skal leggja her hapt á ningu mína, en sagan mun síðar taka blaðið
frá munninum, því sagnarit vor munu lifa her eptir, eins og híngað
til; hrin mun þá skýra frá, hvers ribyrgbin er, og í hverju hrin se fólgin.
Eg ætla mer mí ab eins ab skýra lítið niöurlagsatribln; þar sein í 1.

grein er talað um stjérn, þá er þess a~ gætil, að stjórn getur bæði
verið konungur og ráðaneyti hans, og eins ráðaneytið elnsamalt, og
því er þetta orö tvírætt. Nefndin meinti mí rállaneytio eingaungn j

vil eg því breyta orðinu "stjtírn(' í "rábherra(' og orða greinina þannig:
"a~ ráðherrann hafi með r,lll"töfunum sínum í þessu milli tekið a~
ser alla þ,í abyrgð, er þar af flýt.ur "i\'J kominglnn. við þíng Dana
og þjóðina á Islandi, o. s, frv". Um sambandið milli L og 2. grein-
arinnar vil eg geta þess, ab þar sem stendur undir II. tölulið: "Al-
þingi biður því komíng vorn", þ,í miðar þetta sig við 1. atriðíð ;
ao stjórninni beri all halda verði milli hinna sýktu og ó"ýktu her-
aða, leiðir ar því, að hún hefir tekið ab ser, að út rýma kl.íðanum,
og varna útbreiðslu hans j en til þessa þarf mí verði milli héraðanna,
Þegar ver nefndarmenn skrifuðum þetta, geingllm ver út frá því, að
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hin örntíu læri nú frí við klabann, eins og nú er sannreynt orðið,
og þess vegna blíðum vér um, að mntmennlmír Í þeim ömtunum
feingi vald sitt aptur, 8VO a'ð landstjörnln þar kæmist aptur í samt
lag; því þar sem sýkin ekki er, þarf ekki ab út rýma henni, og þess
vegna vildum vér, að þeir feingi vald sitt aptur. Með þessu fæst
þó það, a~ landstjúrniu verður mlnna rugluð og r.íbstafanirnar til
framkvæmdanna fljótari og fullkomnari, þar sem krapturinn getur
orðið þVÍ meiri her í kl.íbasýslunum, sem sviðib er minna, og má með
því allt af gjöra svlð sýkinnar m'nna og minna. ÁstandHl í þessum
hluta landsins er 5YO, að ekki er meira sjlíkt re eptir, en menn þurfa
til akurbar handa sjálfum ser; en meðan hið klábuga re lifir hjá sum-
um bændunum, geta hinir ekki íeinglb fe aptur, sem nú eru Iélauslr,
en þeir, sem eiga fe í hillum nmdæmunum, geta hvorki ne vilja selja
þeim fe sitt, meðan klabíun er her. það hefir eigi verið fundið að 4.
atriðinu, sem er nm það, að frumvarp verði lagt fyrir næsta þíng,
og þarf eg því eigi að skýra það. þar næst kemur III. töluliður
um það, að [orseti skori á erlndsrekana : 1, um ao lóga fenn á tak-
mörkunum, og 2, að tilkynna amtmönnunum, hve nær þeir fari af
landi, og fái þeim þ;i aptur fullt embættísvald sitt. Eg hefi skilið
SyO umboð þessara eríndsrcka, 2\0 það standi, meðan sendifiirin stend-
ur, en þegar þeir þá fara aptur af landinu, þá er sendíförín II enda,
og þá líka umboð þeirra. Eg segi eigi, að þessi skilníngnr se öld-
úngis réttur, en svona hefi eg skilið það; eg held líka það verði
bágt fyrir þ,i, að skilja her eptir raðstafanír þær, sem amtmennirnir
ætti a~ framkvæma, það mundi verba örðugt, að framkværua skipanir
þeirra, eptir að þeir eru hættir framkvæmdum sínum. Og In-er á afl

hafa abyrgblna ? Eiga amtmennirnir ao skrifa þeim til í Höfn um
hvað eina, en ekki skrifa stjórninni eitt orð UIl1 nuilíð ? Og hversu
leingi ætti þetta lag eða ólag að standa? Rabstafanlmar kosta líka
nokkuð; h\'aoa~ á að taka kostnaðinn, og hver á að borga mebölin ? Á
jafnaðarsjóðurlnn ao gjöra það ? Eða á að taka hann af þeim 30,000
rd.? Um þetta allt vita menn ekkert, og því ;ílít eg nnuösynlegt,
að þetta atriði stæði her, SYO menn felngi að vita þýNngu þess.
Ætla eg svo ekki ab fara leingra lít í þetta m.il <10 sinni.

Jón Sigurðsson fr:i Kaupmannahöfn: það var hvorttveggja. að
eg hafði aldrei milda vou um, ao það leiddi til mikils gagns, þegar
þetta múl kom á þfngib, enda virðist 'mer það ætla að rætast; það
er svo langt frá, að málið hafi unnið víð þetta nefndarálit, að það
hefir enn fremur spillt fyrir og reynt að flækja allt, og Sel' í lagi
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ab gjiira okkur, hinum komínglegu erindsrekuru, stöðu okkar sem
örðugnsta. Og þó er það lakast, að þetta kemur svo óhreinlega
fram í nefndur.ílitinu, að það kemur eins og fram úr þoku. Eg hefði
vel getað skiiib, þó þingmaður Borgflrðínga hefði viljað LítiLþíng-
menn hrópa "pereat(' yfir okkur, en hitt þykir mér undarlegra, ao
hann vill láta eins og nefndin og ,ílitsskjal hennar se með, þar sem
það er í rauninni beint á móti okkur. þannig rekur sig allt svo
á sjálft sig, ab eitt verður :.i móti öbru, og er það eðlilegt, því und-
Irstaðan nr svo lögð. Nefndin var sett út úr níðurskurbarbænar-
skní III, í nefndinni eru flestir níðurskurðannenn, og er því eðlilegt,
-að hún fylgi niðurskurði. Eg vil nú leyfa mér ao yfirfara nokkuð
nefndaralítið, því eg er neyddur til þess. Nefndin segir þá fyrst, að
ekkert annað mark og mið se í þessu máli, en ao út rýma sýkinni
úr fénu, og jafnframt varna útbreiðslu sýkinnar ; þetta hefi eg sjálfur
sagt, og því munu án efa allir vera samdóma; deili eg því ekki viCl
nefndina um það, heldur byggi lÍ þVÍ eins og hún. Þegar þá nefnd-
in þar næst ber fyrir sig annara landa lög um það, ab eigendum
fjárlns se lagt Ii sjálfs vald, hvort þeir vilji skera níður fe sitt eða
lækna, þlí er það níughcrmt. Í öllum löndum er gjört fyrst og
fremst rað fyrir lækníngum, þar sem nokkur lög eru um þessi mál,
og hver stjórn lætur í te lækna og rneðdl eptir þörfum. Í Dan-
mörku var skipað að lækna í tilskip. 1844, um næma sjúkdúma í fe;
nú er að vísu sú tilskipun línub, en þó er eigendum stránglega upp
lÍ lagt, að vakta fe sitt, þar til þeir annaðhvort skera eða lækna.
þar hjá skal eg geta þess, að linun þessi var á móti ráM og vilja
margra af hinum heldri dýralæknum, sem vilja og álíta nauðsynlegt,
að hafa þau Iö!!" að menn verði þvíngublr til að lækna fe sitt. þa~
er einnig skiljanlegt, ab svo verour að vera, þVÍ hvað leíðlr af því,
ef hver maður má gjöra það, sein hann vill í slíku máli, og segja
við stjórnina: þetta kemur þer ekki við, það er mitt fe, láttu mig
um þab? það er íurbanlegt, all nefndin skuli eíns og vilja færa
þessa grundvallarreglu til fyrirmyndar, þar eð það er í augum uppi,
all Mn leiddi til þess, að hver gjör'ði eptir geðþekkni sinni. Hún

'er hið sama og leíðlr til hins sama, og hinar hvlkulu ráðstafanir,
sem her hafa átt ser stall í þessu máli, og lendir í stjórnleysi, ef
ekld er vlð gjört í tíma. Þlngmaour Borgfírbínga vill, ao lllenn megi
gjöra það, sem þeir "ilja, skera og lækna eptir Irfvilja, og þetta er
grundvallarregla nefndarinnar; það er þá sýnt, til hvers þessi grund-
vallarregla leíðír, ,og hver heill landinu muni standa af henni. Eg
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veit þatl eina dæmi úr Noregi, að mönnum eru gjörðir tveir kostir,
annaðhvort að lækna eða skera, og kom það af því, að fyrst vildu
menn hvorki lækna eða skera, SYO að stjórnin varð ao skerast í, og
fylgdu menn þ,i ráðum hennar og lækníngur.iðstöfunum, og létu ekki

eins og her, all ybbast ii alla vegu á mritl. Lækníngum er þvf
fylgt fram alstaðar í öllum löndum eins og her, eða á líkan hátt,
eptir rabstöfunum stjórnarinnar. Þegar sjtikddmurinn er hættulegur,
og þegar stjórnin leggur til meðöl og lækna, þá gjörir hún dð fyr-
ir, ab menn se níbþæglr og aðhyllist ráðstafunlr hennar, eins og það
er sjálfsagt, ao þab er hennar bein skylda a'ð gjöra þær; en að einn
megi gjöra þetta, en annar hitt, lÍ ser hvergi stað. Þíngmaour Borg-
firðínga vill hvetja menn með góðu til niðurskurður , en hann
mundi bráðum verða þess var, ao þær upphvatningar mundi litlu á-
orka, sem dæmin hafa sýnt. Niðurskurðurinn hefir ekki alstaöar
farið fram með góðu. Hvergi her á landi hefir verra gjörræði verið
sýnt en þar, sem niðurskurði hefir verið fram fylgt, og þarf eg ekki

að sanna það, þar það er öllum þíngmönnum kunnugt og þeir vita,
ao eg fer ekki skakkt í þessu.

Nefndin álítur ser samt skylt, all taka heldur lækníngaraðferðina
en niðurskurðinn, ef hún með nokkru lIIóti gæti se'ð, all tilg.inginum
yrM með henni nað; niðurstuban hjá nefndinni verour samt sú, ao
hún álítur læknfngaraðferðina ónýta og ómögulega. En þar af ætti
þá, eptir minni skoban, ao koma fram sú ályktun, að nefndin vildi
láta banna allar lækníngar; þessi niðurstaða væri eðlileg, eptir því
80m undan er geinglð, og það hefði ekki verið nein samstemrna í
neíndarálitlnu, ef það hefði ekki komizt til þessarar níðnrstöðu, en

mí finnur nefndin þar að auki, "a'ð mjög mikið se undir því komið,
hvort klaðínn se innlendur eoa útlendur, því se hann innlendur, á
þann hátt, a'ð hann komi upp al' sjálfum ser, her og þar, þá er eigi
mögulegt, að skera fyrir bann eður út rýma honum með niburskurbi
and sjúks fjár, en se hann útlendur, þ:í er það vel mögulegt", Er
þao þ,i ekki nefndarinnar meiníng, að klaðanum skuli út rýint með
niðurskurbí? þó segir hún í sömu andránni, að hún vilji ekki niður-
skurð, þetta verour nefndin að ritskýra betur, þVÍ annaðhvort vero-
ur hún að fallast á lækníngar eða niðurskurð, ella gefa öllum frítt
svið, að gjöra hvað þeir vil]u.

Nú fer þá nefndin að sanna, ao kláðínn se útlendur og fluttur
með ensku lömbunum, sem komu í Mýdal 1855. Á þessu eru menn
allt af aa stagast og rífast um þao, og er bágt til þess a~ vita, ao
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menn skuli bita allt lenda í a~ þjarka um svo ómerldlegt atriði, og
í sjálfu ser einkisvert,í ~ta~ þess að leggjast allir á eitt a'ð lækna
sjúkdóminn sem fyrst, og þannig lít rýma honum, þegar það var mögu-
legt, hvort sem hann væri lítlendur eba innlendur. þetta minnir lÍ

hina fornu frásögn, þegar asninn "ar kominn inn í herbúðir Grikkja,
og menn voru einlægt ab spyrja og jagast Ilm, hver hefði leitt hann
inn, þangað til allt var komið í uppnám, en eingum kom til hugar
að reka hann út. þeir, sem kenna ensku lömbunum Ilm klaðann,
sty'ðjast helzt vm hið eiðevarna þfngsvitni, sem þeir kalla; eg hefi
leslð þetta þíngsvltnl, og verð að játa, að eg hefi ekki fundið neitt
þa~ í því, er slík ályktan verbí bygg~ á. Klabi kom líka upp í Bytrn
í Flóa, og þó komu lömbin þar aldrei. Bóndinn í Bytru segir í hinu
sama þíngsvltni, að hann hafi orblð var við klaða hjá ser að öbru
hverju frá því um miðjan vetur 1855 - 56, og að hann hafi "í huga
sínum, kennt þab ensku lömbunum, bæði af því, að hann skoðaði
lömbin í Hraungerði, og líka af því, að smalinn í Hraungerði hefði
korníð til sín, án þess hann þó viti nokkuð, hvort hann hafi fari~
með ensku Iömbln". þetta er mí öll sönnunin, og sýnist mer ekki
vera nein sönnun; svona er fleira í lausu loptl, og sannar eldri i
minnsta máta, að kl.iðinn se útlendur; samt segir nefndin, að sú stjórn
se blind, sem sjái ekki, að khíðinn se ritlendur. Mer virðist öllu
fremur mega segja, a~ nefndin se blíndnð, ab byggja ályl,tanir um
svo árí~anda efni, eptir hennar áliti, :í svo lausum grundvelli. En
þó klaðinn se útlendur, segist nefndin nú samt aptur "ilja lækna,
því ser þyki srirt um það, ef fe'ð skyldi eyðileggjast, en svo gnýr
htjn enn við allt í einu, og fer að tala um lækníngakák; en eg velt
ekki hvað kak er, ef það er ekki það, að hver megi gjöra það, sem
hann vill, lækna eða skera, eða ekkert gjöra, eins og eg sýndi á'ðau
a'b nefndin vildi. þá fer nefndin að telja vandkvæði á lækníngunum,
og er það fyrst, að Ísland liggi milli 6300g 66° norðurbrelddar ; eg
trúi nefndinni fyrir því, að þetta se rétt, en það er ekki sönnun á
móti, heldur með lækníngunum, því kalt og þurrt loptslag er klað-
anum nnitstæbílegt, þar sem heitt og votsamt loptslag kveykir hann.
Annað vandkvæði er víðatta landsins, en ,'í~líttan er einnig fremur
með lækníngnnum, því að þar eru svæðln stærri og hægra, að halda
fe frli samgaungum; lækníngar eru vandasamastar. þar sem þétt-
bý1t er, og mun þíngmaður Rangvellínga kannast "i'b það, því hann
hefir opt haft það ser fyrir ástæ'bu; þar sem er svoddan fjarska-
legt víðlendí, eins og sumstaðar her, a'6 bæir eiga eins stór lönd
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eins og grelfndæml, þar er hægt ao varna samgaungum, ef menn
vilja reyna það. Eg get þVÍ ekki betnr seo, en ao þessar kríngum-
stæður, sem nefndin tekur til, tali meir með lækníngum en því, sem
nefndin ætlast til. Svo fer mí nefndin ao tala um, ab samganngu-
leysið og örðugír flutnmgar ihíndti lækníngarnar, rétt eins og nefnd-

in viti ekki, hvaða lyf það er, sem þarf, og sem mönnum væri "el
borglð með, ef þao væri vel bnikað, og það er tribaksseyðlð ; það lyf
er ci þúngt ao flytja, og þarf ekki ao sækja að, því hver maður hefir,
eða getur haft tóbak á heimili sínu, og það er svo alþekkt, ao lands-
menn þurfa ekki að hafa þann beig af því, sem þeir hafa sumir af
walzlska leginum. Tébaksseyðlð geta menn haft hvort menn vilja til
ao bera í fe, eða til að baða úr, eytir þVÍ sem hentast er, og er
vonandi, að mönnum lærist bráðum ao þekkja, hversu heilnæm böð-
unin er bæði sjúku og hellbrlgðu fe. þar á eptir telur nefndin
loptslaglð svo sem skaðlegt fyrir lælmíngar; það getur verið satt,
að veðurátta getur verið til baga fyrir þær, en væri loptslaglð ekki
eins heilnæmt, eins og það er her á landi, þá væri her pestnremur
kláoi á hverju ári, það er eg handviss um, mel'>þeirri hlröíngu, sem
her er víðast hvar á fenn. þetta getur In-er maður seo, sem hlnt-

drægnlslaust skoðar, hvernig her fer fram; því þegar menn sjá nær
þVÍ á hverjum bæ kindur með hniðrum og voggrtsum, með sköf og
skarni, með lús og óþrifum, þá þarf ekki miklu ao muna til þess,
að þetta verðí ekki að pestnæmum kláðn. Eg er hræddur um, ao
þegar feo skrumr kvikt af his, eins og sumstaðar er, fram eptir öllu
sumri, þá muni þíngmaðnr Norður-Þíngeyfnga eiga fullörðugt með,
3<> stjórna þessum lrisahép, ef hann gjörir ekkert annað en það, sem
nefndin rál'>leggur; en töbaklð, sem svo hægt er að nálgast, er eitt-
hvert hlð kröptugasta lyf móti klát;lI og hís, og veit eg ekki annað,
en al'> nægar byrgðir se af því, fremur en af 1Iestri annari vöru.
Hvað snertir áætlunina yfir kostnaðinn "io böðnnina, þii er hægt að
búa til slíkar áætlanir öldungis fótlausar; þao væri miklu sannnra,
ef eg legði niður fyrir mer og jafnabí saman, hversu mlkið bóndinn
hefði fyrir, að hafa þá pössun á fe sínu, ao hann gætti ao hverri
kind, hve nær sem hún klérabí ser, á móti því, hvert ómak og kostn-
að og tjcín hann hefði, þegar hann leti allt fe sitt lítsteypast í kláða,
og færi svo annaðhvort að skera eða lækna; ef eg tek níburskurðar-
kostnaðinn og Iæknfngakostnabínn, og gjöri áætlun þar yfir hlut-
drægnislaust, þá er það ekki spursmál, að nlðurskurðarkostnaðurlnn
verður miklu meiri, en sá kostnaður, sem er í aðgæzlunní á fenn,
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þa(') munar eins miklu og því, a'/) drepa hísina lí kindinni og a'/) drepa
klndína 'sjálfa. En þessi forsémun er vest, að menn vilja ekki gjöra

neitt, fyr en menn verða annaðhvort að skera eoa lækna, sem hvort-
tveggja verður tillwstnao:1f eða skaba, og ef á þar að auki að fara
að borga þeim daglaun, sem standa Í kríng og horfa á meðan bað-
a~ er, eins og mer skilst á áætlun nefndarinnar, þá þarf flest að
borga, og þá hefir áætlunin greinilega hrakið ~ig sjálf.

þar eptir fer nefndin ab athuga, hvílík áhrif lækníngarnar hafi haft
og hljóti að hafa á hugarfar landsmanna, og segir, að þeir se f:íir
sem eingir, er verði til að mæla þeim bót. Eg hefi talað her bæði við
bændur og marga aðra 1557, og eins hefi eg talað við þá mí, og
verð eg að segja, að 1857 sýndist mer tvísýnt, hvort auðlð mundi
verða, fyrst um sinn, a'/) sannfæra þ.í almennt um nytsemi ln-kníng-
anna, en nú hefi eg i sumar seð fullkomin merki þess, að það getur
teldzt; svo mikið hefir míinnuru her syðra Iarlð fram lÍ þessum tveim-
ur árnm; nú eru margir sannfærair um, nð lækníngarnar geta tek-
izt, ef þær ern víð harðar í tíma og með rettri aðferð, það er satt,
a'/) sumum hafa misteklzt lækníngarnar, en það hefði verlð betra, að
nefndin hefði rannsakað, af hverju það hefir verið, heldur en að draga
þar af grundvallarlausa ályktun; hún gæti þá se'b, ab misheppni
þessí hefir komið margopt af handvömm manna eða vnnkunnáttu ;
um þetta hefi eg sannfærzt af því, að allmargir hafa kornið til mín
og sagt, a'ð lækníngnrnar dugi ekki, þYÍ þeir se Mnir að baða 16
-20 sinnum, og kláðlnn se enn þá hj:í þeim; hefi eg þá spurt þ:í,
hvernig þeir hafi farið ab, og þegar þeir hafa sagt mer það, hefi eg
seo og sagt þeim, að böðunin hafi místeklzt, af því aMerOin hafi ver-
ið raung, eða að þeir hiif'öu Iorséruað nndlrbrinínglnn undir böðun-
ina, af því þeir ekki höfðu haft neina tilsögn. þó fólk se skynsamt
her á landi, hugsar það samt opt lítil'! í kríngum sig í ýmsu því,
sem til framkvæmdanna heyrir, og kennir öðm um það, sem mis-
tekst, en ekki sj.llfum ser; þess vegna fer oss svo seint fram í öllu
verklegu, af þYÍ "er erum allt of hugsunarlausir Ull! slfkr.

Eptir ab nefndin hefir sagt, á þá lelð eins og eg gat um fyr, a()

hún vildl her um bil láta hvern ráða ser sjálfan, um ab skera eða
lækna, þá kemur hún mí aptur allt í einu, og vill láta segja frá
þíngínu, a'ð st.jórnin fari fram í lagaleysi í þessu máli, og hafi ekkert
vald, af því eingin klaðatllsklpun se til; en þó eingin tilskipun se
til, þ:i mun nefndin ekki geta neitað því, eða neinn maður, a'ð stjórn-

. in hef tr hib almenna löglega-valdy.sem serhvor stjórn hefir, og hina
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almennu skyldu, til að neyta þessa valds, En það er eins og nefnd-
inni líki ekki, aa stjórnin hefir beitt þessu valdi sínu fremur til a~
halda fram lækníngum en niðurskurð i, enda þótt nefndin hafi áður
sagt sj/m, ao hún kysl helzt lækníngar, ef þeim yrbl við kornið.
II vernig getur þá nefndin Iundið að því, að stjórnin reynir ab koma
lækníngum við, einmitt því, sem nefndin helzt "ill? Hún kvartar yfir,
ao stjórnin tók ao ser málið, en er það nokkur furða, þó stjórnin
gjörili þat, þegar nefndin kvartar yfir, ao stjórn klaöuns hafi ekki aður
verib annað en k.ik ? Og satt er það, ao allt hefir "erið hvað mót
öðrn her í stjórn þessa máls. Her hefir verið huldið fram lækning-
um ; nyrðra hefir verið hótao straffl hverjum, sem reyndi lækníngar,
og lofað skaðubritum, ef menn dræpl nlður ; þar hefir verið gjörður
uðsrigur að mönnum, til ao drepa fe þeirra, og einginn, eða SYO fáir
sem einginn hefir haft þrek rll ao bera sig upp undan þessu. Stjórn-
in hefir forgefins boðið meðöl til ail lækna og læknahjalp, en það
hefir verið að eingu haft, ekkert búíð undir, sem hafa þurfti í tíma,
heldur talið sjálfsagt, að skera allt niður, þegar þar að kæmi, því
lækníngarnar svari ekki til fyrirhafnarinnar, og skurðurinn er látinn
fara fram á amtsíns kostnað. þao er að segja með öðrum orðum,
ao einfaldur almúgi er leiddur eða neyddur, til ao lofa skaðabriturn og
greiða þær, eptir að allt er fursémað, sem gjöra þurfti fyrir fram til
að "arna tjóni, og án þess nokkur vissa se gefin fyrir, að þessi almúgi
sleppi fyrir útbreiðslu sýkinnar, nema um stundarsakir.

Eptir þetta verður það ofan á hjá nefndinni, að "skynsamleg-
ur níðurskurdur" verði beztur. En hvað er skynsamlegur niðurskurð-
ur? Nefndin veit það ekki, og segir það ekki; hana iðrar einmitt
eptir, ac hún komst 8,'0 langt, að hún skyldi sannfærast um þetta,
því hún segir rett lÍ eptir: "því n.Iður", eins og htin sj.ii eptir, að
þao hafi skroppið fram úr ser, a'ð betra væri ao skera. En hún tekur
sig flj6tt aptur, og gjörlet þ1í fremur stérorb, þegar hrin fer að boða
stjórninni á hendur ábyrgð þessa máls. Eg veit mí ekki, hvort nefnd-
in ætlar, að stjórnin hafi einga ubyrgð af embættismönnum sínum,
hvað sem þeir gjöra, og hvort sem þeirra hönd er ein upp á móti
öðrum, svo einn rífi niður það, sem annar byggir upp. Eg held, að
það se skýlaus skylda stjórnarinnar ao sjá um, ao hver embættismað-
ur gjöri skyldu sína og gegni því, sem honum er boðíð ; enda held
eg, ao stjórnin viti það sjálf, og þurfi ekki nefndina til að segja ser,
a'b Mn hafi og hljóti ao hafa eins ábyrgð í þessu máli og í öðrum
stjéruarefnunr. Eg held, a~ nefndin e~a þingið þurfi ekki að boða
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stjórninni neitt í þessu efni, til a~ haga ser eptir. Nefndin byggir á
því, að kláM se ekki í hinum ömtunum; eg vil gjarnan trda þVÍ, og
vona, að þetta se svo; en ekki get eg neitað því, að Ii ferðum okk-
ar, bæði í MýrasÝdlu og fyrir norðan, ,ircbt þó ásigkomulag fj ~rins
vera nokkuð f~kYl!gilpgt, hversu sem það kann a~ ráoast. En það,
sem mest er undir komið, er þó það, að nú er feingin sönnun fyrir,
ao hinn norblenzki óþrirakláilj se sömu tegundar og hinn sunnleuzkí
klaðl, og eigum víð það ao þakka amtmannínurn fyrir norðan, no þessl
sönnun hefir feingizt. Amtmaðurinn hafði nefnilega til uppdratt ;i-
gætlega gjörðan af kl.ibalúslnnl eða rnaurnum, sein fannst í fyrra f
kláða á fe á Holti á Kolkumýrum, þar sem einginn grunur gat verlð
um sunnlenzkan klaba, og er þar með skýrsla, sem sýnir, ab lí kind-
um þar á bæ og víbar hefir verið kLíci í fe í 40 ár, og þessi liis,
S\'O lángt sem menn muna, eða maur, sem í þeim kláða er fundin,
er skapaour eins og annar klaðamnur á fe, danskur eða þýzkur eða
sunnlenzkur, og það eins og enski fj/írkláoalllallrinn; það fer þess
vegna að verða évíst, hvort norðummtíð llluni heldur hafa reingio kl:íe-
ann úr suðuramtlnu, held nr en sUOllrar!ltio frá norburamtinu, og menn
fyrir norðan, sem hara sec sunnlenzka kláðnnn, hafa sagt, að þeir
á'CIur hafi séð miklu verri klaða í Hrinavatnssýslu, sem eingum datt
í hug að væri útlendur. En þegar nefndin er mí fii:5t lí þessu, ac
klabínn se útlendur, veröí út rýrndur með fyrirskurðl og .Hí byrgour
með vörðurn, þ/i hefði nefndin átt uð stinga upp á, að aldrei yrbí flutt
híngað kind frá rítlöndum, og aldrei flutt kind yfir neina á, nema
með skoðunum og vörnum, því þá hefði verið nokkuð verulegt og
samanh.ingandí í því, sem nefndin segir; nú er það allt hvað á
m6ti öðru,

þll eru þessar mótsagnir ekki enn á enda, því þegar nefndin
er nú búin að segja, að stjórnin se blind, allar ráostafanir hennar
lagalausar og helmildarlausur, ekki a~ nefua Iavíslegar, þar eð skyn-
samlegur níðurskurðnr á að vera híð eina retta, þ;í segist nefndin
þ6 nú, eptir þetta allt saman, hafa sett ser, að r;íi';a eigi þínginu til
neins, sem komið gæti í buga vlð raðstafanlr stjdrnarlnnar, enda vill
htin heldur ekki rfða í b.íga víð erindsreka konungs, En þtÍ þetta
se orðað svona, þá má fljótt sj:í, að þa~ er ekki annað, en ný mót-
sögn, sem niður brýtur sjalfa sig. Nefndin seglet ekki ætla að stínga
upp á neinu m6ti oss, en allur andinn er beint móti oss, þegar hún
þykist sýna, að lækníngarnar se 6hafandi; henni hefbí, að minni ætlan,
veríð nær, að tala hreint út, og segja, a~ skera skyldi allt ni eur.

1353



Eg vil þií snúa mer no uppástilnguatrlbunum, og sk)'r{ngl1m (ram-
siigumanns. Eg skal ekki trúa þrí, ao þfngið falllet ii 1. upp.í-
sttí!1~atrj(io. Eg Hit ekki, hver á a'b hara ;ibyrg!'ina af stjdrnlnni,
ef ei þeir, sem stjérna ; etur hvernig á þj,íGin at'! hara »byrgö ;i
abgjörðum stj(ínarinnar? Hver mundi nokkurn tíma hafa ætlazt til
þess? En þegar svo er, til hvers er þá ab vera at'! bO?;;t þa'b. sem
er sj;iIf:;agt, einkum þegar rui alþíngi eingan laga veg hefir til ao fram-
fylgja abyrgblnnl. Eg held þetta se ekki annað, en ao slá stjórninni
selbita í vasa stnum, því ábyrgðin er ao einu leytinn sjMfsiig'ð, ao
ii'Orn leytinuekki nema orðin tóm. Ef yflrlysíng þfugslns ætt! að
hafa nokkra Þ.l'ðíngn, þ.í ætti þíngio Iíldega aa stefna komínginum,
Hill hefir gjiirt þær raðstafunlr, sem allt byggist á, og skipað okkur
:to fara híng;l?'; en eg veit ekkl, hvort þ íngib mundi í alvöru fara ao
leggja út í þetta mál. Í fiíe,gjafana held eg ao ekki verðl gott aa
n.i, þ\"í þar eru eingin lög fyrir ábyrg ð þeirra. Ef þínglð vill segja
stjórninni með þessu, nð þao vilji ekki borga aptur þær 30,000 rd.,
sem ætlaður ern til khiðalæknínga, þ:í vona eg, að þingmenn gæti
að sóma þingsins í því, að fara ekki slíku fram á þann hátt. Ekk-
ert getur ao minni hyggju verið fiÍ\"íslegra eða elufaldlegra. og undir
eins óhöndulegra, en að fara slíku frum. Pao er líkt og ef einhver
veikur mat ur t3eg'bi víð lækni, sem vildi hjálpa honum: Gjörbu við

mig hvað þú vilt npp á þína .ibyrgð, en eg styrki þar ekkert til,
heldur brýzt :í nuit! hvað eg get; eg :íhyrgH þer líf mitt! Mundi
ekki hver einn kalla slíka aMero heimskulega? Til uppastringunt-
rlblsíns II. 1. se eg einga ristæöu, því kl.ibinn ihefir ekki útbreiczt nú í
sumar á neinum sta'bj það er ekkl heldur til neins, <10heimta verði út í
luptlö, enda hefi eg einga trú á, aa verclr geti orclð að nokkru liðl, þegar
þeir ern settir á víöleudu svæbl; eg held það se ó:••iigulegt, lið koma
þeim þar vlð, og reynslan hefir sýnt, ao þeir hara brugðlzt allviðast.
Baðanlmar eru miklu betri og vissari vörn en verbír, Eg se ekki,
hvernig nefndin hefir hugsao ser II. 2.; hún ætlast þó víst ekki til,
að stjórnin gefi amnuiiunum vald til nicurskurðar ; en aa amtmennirnir
fM forskriptír frá erlndl-rekunurn, lnernigþeir skuli haga ser, það
finn eg vera á rökum byggt, og það munum víð sjá um að verði.

Erlndlsrekarnlr hafa ekki skert vald amtmannanna í neinu, heldur er
þeim kært, að vera í samvinnu með þeim, en erindisrekarnir hafa
skipun, til aa fylgja alstaöar fram hinu sama um allt 1,111<1, því sundr-
úng sú, sem á var orbln, "ar aðalorsökln til sendifarar okkar, en
sjalfsagt er,a'b við framfylgjnm alls kostar lækníngunum. Væri nú
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nefndarinnar uppástúngu fylgt, yrði þao til ao hleypa upp nýrri sundr-
ring og spilla öllu málinu. Eg er ekki á móti II. 3., eins og nærri
má geta, en það verour þó no vera með þeim takmiirkurn, sem lögin
leyfa. þao er víst, að eingum væri kærara en okknr, :tú þreingja
svið sykínnar, en þar er í vegi, ab einginn hefir rétt til, ab skipa
mönnum ab selja fe sitt, eða öðrum að kaupa, og þeir, sem eiga
læknað fe, vilja síður selja en abrír, því þeir hafa reynt, að hið lækn-
aða re er meira virði en hitt. Eg get ekki seo, ab neitt komi út
.af nppástúngunnl II. 4., ab leggja frumvarp um útrýmíng sýkinnar fyrir
alþíngi 1861, því her er verið al'l tala nm rnatann til ao rit rýma sýk-
inni, en ekki um útrýmínguna sjalfa ; hvað útrýrufngarrmítann snertir,
þá lítur helzt lít fyrir, ab alþíngi 1861 muni verða :i lí kr i skocnn
og nn, ab meiri hluti verði á niðurskurði, en nefndin getur ekki
ætlazt til, að stjórnin samþykki þá niðurskurð, þegar hún hefir ;í'bur
neitað honum tvívegis, en þ;í yrðí þessi uppxstúnga til vinkis, nema
nýrra vafnínga, kostnaðar og sundurþykkis. Alþíngi hefir sýnt Í þessu
máli slíka aðferð, og sýnir enn, að stjórnin getur ekki haft mikla
hvöt til, að leggja mál þetta fyrir þínglð at fyrra bragði, þVÍ þíngio
hefir ekki haft enn lag á, nú vera stjórninni þar til styrktar og vinna
saman víð hana til nytsamra framkvæmda.

III. upp-istringu nefndarinnar munum víð erindisrekarnir STara á
sínum tíma. En yfir höfuð að tala er það mitt al it, ab þíngið gjiirlli rett-
ara í, að snúa ser ab þVÍ, ao bæta fjárrækt her í landi og fyrirbyggja
fj;írkJ.íbann, en ab segja fyrir um stefnu læknfngnnna, því þlí þær hafi
gelnglð seint, þá hafa þær þó gelngið í fasta stefnu, og reynslan
sýnir, að þeim hefir miðað svo áfram, að nú vantar ekki nema herzln-
mnninn til þess, að klaöinn verði allæknaður her syðra,

Framsögumaður: Eg ætla mer nú ekki að tína upp öll þau
spörð, er hinn hattvirti þingmaður Isfirðfnga elti IÍr asnanum á leíð
hans lít úr berbúðunum og gegnum nelndaralltið, því eg ætla mer
ekki að fylgja honum um alla hans leið, en hitt vero "'g að segja,
að mig furðar stórlega á því, ab hinn háttvirti þingmaður íofirMnga
'skuli -ekki hafa komlö með neina þá ástæðu, sem ekki er byggo á
mísskllníngl á nefndaralitlnu. Hann skútaðí nefndina út fyrir það,
að hún segir, að það se lög í Danmörku, að hver megi vera sj,ílf-
ráður í því, hvort hann skærl kindur sínar eða læknaði þær, en þó
sagbl hann seinna, að komin væri lög út um það frá 29. desember
1857. þaú stendur líka beinlínis í 4. grein laga þessara, að maður
se skyldur a'ó hlýða íyrirsögn dýralæknanna, "nema hann gefi sam-
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þykki sitt til, a'b skepnan se skorin", og þessi grein llIjóoar meðal
annars um kLí'ðafe. þessi lög vero eg a'ð álíta að hafi af tekið hin
eldri lögin, svo að þa'ð er rétt hermt af nefndinni, er luin sngOi um
lög þau. er mí eru í Danmörku, t'i\llan fór hinn hattvirti þfngmað-
ur til Noregs og viðurkenndi, a'b mönnum stæði það þar í sj.ilfsvaldl,
hvort þeir víldi heldur skera eður lækna, en hann gat ekki um, hverjir
heföi þar framkvæmdina á hendi, ef til "ill af því, að það var hon-

um Í óhag, en það eru arntmennlrnlr, og það vm hann ekki hafa
her. Síðan sagbl hann, að nefndin herM varlð það, a'ð það væri rétt,
að hverjum væri það í sjálfsvaldi her, hvort hann vlldi lækna eða
skera, en nefndin sýndi þvert ~í mót fram lí, no her væri á~tæða til,
al) breyta út af þessu, sem væri lög í öðrum löndum, og í nefndarálit-
inu sýnir hún ljóslega rök a'ð þVÍ, hvora aðferðina se betra að við hafa,

skynsarulegan niðurskurð eða lækningar eintómar, og eptir ítarlega rann-
sókn er hún á skynsamlegum nlöurskurbl, en á mriti því með öllu, er
hinn h.ittvlrtl þíngruabur bar henni lí brýn. Svona voru nú næstum
allar ástæður hins háttvirta þingmanns, svo mig furðar í rauninni
ekki <i, þó hann gæti fundið þær nógu margar í misskilníngl sínum.
Hann sagðl, að það væri eingin ástæða til niðurskurðarins, þó land-
io lægi norðarlega, en hann sagði, að vebur.íttan væri Iækníngunum
í mrit j en er þ,í ekki veðr-ittan að kenna þd, að landið liggur svo
norðarlega? þetta er nú líklega reiknað út eptir einhverjum ar þeim
hinum nýju hugsunarreglum, sem hann hefir fundið upp á vegferð
sinni með asnanum. þar sem hann gat þess, að samgaungur vlð
Danmörk væri lækníngum til talmunar. þ;i er eigi ólíklegt, að hann
hafi reklð minni til eigin reynslu, að það væri eigi Í annað hús að
vonda, þegar hann vantar baðlyf', ao senda eptir þeim í Iyljabrið-
irnar þ.ingab, sem eru 300 mílur héðan. En íjallgarðar, vatnsföl! og
torfætur her þykir honum eingar tálmanir, þegar lllenn eiga að sækja
lyfin til Reykjavíkur, og þó, þegar til kemur, eru þau eingin til!
Hann fann að þVÍ, hvaða klaufar menn væri her með a~ baba, og
tók til mann, sem <ir;íngurslau5t hafði haðað 16 sinnuni. það getur
nú vel verið, að þeir hafi babað 16, 18, 20 sinnum ; eg hefi ekki
hlýtt þeilll yfir, en hitt veit eg, að kl.íbalyfln ern her svikin, og það
her.r elðsvurinn dýralæknir sagt IIIer sjálfur í votta viðurvist. Eg
ætla mí ekki að fara lángt út Í amtrnannavaldið ; en það vero eg að
segja, að eg hefi aldrei heyrt, að nokkrum manni hafi verið þraungv-
að til að skera re sitt, og eg "eit ekki heldur til, að þeim skaða
hafi verið jafnað niður á amtsbúa að þeim nauðugum. Annars ætla
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eg mer eigi a~ verja amtmennina fyrir áburði hins háttvirta þing-
manns; þeir þurfa þess eigi við, þvi þjóNn og árringur málefnisins
sjáIr:! gjörir það, En hitt verð eg að bíta hinn h.ittvlrta þíngmann "ita,
að eg er eigi í þeim vandræðum af ástæðuskorti fyrir mínu máli,
að eg vilji anza ésönnuðurn .íburðí yfir æðstu embættismenn ber á
landi. Eg ætla heldur a~ smia mer a~ níðurlng-atrlöunnm. þar
sem hinn h.ittvlrt! þingmaður talabl um ,,:íbyrgðl<, og gjörði lítið úr
henni, þá "eit eg að sönnu ekki, hvað hann skilur við ábyrgð ; en
hinn h.íttvírtl þíngmnður veit þó, að rál'gjafarnir hafa lögábyrgð
fyrir konúnglnum, og fyrir þínginu Í Danmörk, og þó þeir hafi einga

lögnbyrgð fyrir þjóð "orri, þá hafa þeir þó sið(erðislega ábyrgo, sem
hinn háttvirti þíngmabur "ill þó varla sU strykí yfir. En um þau

30,000 dala, sem raðherrann sagðl á ríkisdeginum að jafna skyldi
niður á Íslendinga, ef ekki yrbi griplð til þeirra óyndieúrræða, a~

safna kollektupeníngum handa þeim, í þessu efni, segi eg, er það,
sem eg vil, að þjóðin geymi ser rétt. Hann skildi ekki, að almennir
verðir gæti gjört neitt gagn, en það skilur þó hvort mannsbarn her á
landi, og það hafa liiggjafarnir jafnan skilið Í öðrum löndum, Aptur á
mót heit hann, að sýkin hefði ekki útbreiðzt mí Í sumar, en það er
aptnr það, sem einginn maður annar veit enn sem komið er, eins og
einginn vissi það fyrir fralll um sumarið 1857, ao htín mundi þ:i um
sumarið flytjast IÍr Borgarfjarðarsýslu norður í Húnavatnssýslu. það

eina, sem hann var ekki á móti, nr að þreingt væri svið kl.iðnns;
en hann "ar mikið á móti þ\'í, að amtmennirnir í norður- og vest-
urumdæminu feingi aptur fullt ernbættlevald sitt Í þessu m.ílí, en

hann gat ekki um, hvort það væri reglnlegt, að arntmennlrnír væri
settir undir sérstaka valdamenn Í einstöku m.ilefni ; hann gat þess
heldur eigi, hvort það væri nauðsynlegt, að setja kLioa:;tjóra yfir þau

ömt framvegis, þar sem einginn klaði er, að vitni sjulfs hins klaða-
fróoa erindsreka. En eg bÝtit nú "ið þVÍ svari, að maurinn í Holti
se samkynja sunnlenzka maurnum, þótt hann hafi enn ekki lítbreil'zt
eður verið séttnæruur, því það á nú ekkert að gjöra til, hvort klaða-
maurinn er séttnæumr eður ekki, og þótt hann se eigi enn orðinn
frægur Í sögum, fyr en ef hann verður það nú, siðan hinn kláða-
fróN erlndsrekí fann hann á pappírsblaði á amtsstofunní fyrir norð-
an og reiddi hann suður hingað.

Nefndin vildi þannig í eingu ríða í bága vib erindsreka kon-
úngs, en hvort þeir vilja nú segja amtmönnunum sinn síðasta vilja,

þegar þeir fara héðan, og halda verndarskildi sínum yfir öllum klába~
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rá'ðstöfunum, eptir að þeir eru farnir til Danmerkur, þá getum ver
eigi gjört að því, þeir um þa'ð; en það sem þ/i framkvæmt verður
eptir skipunum þeirra, það hlýtur þá að vera lÍ þeirra ubyrgð. Hinn
hattvirti k\;íoa~tj<Íri og þíngmaður sagði, að a'balefni'b í eríndisbréfi
þeirra væri fjarrrektin, en Því verð eg ab neita, þeir hafa cínringis
umboð til a() varna útbreiðslu fjarklaðans, og að út r)'lJla honum; en eg
veit, 1l'1l allir, sem her erum, viljum styðja að því, a'ð Ij.irræktin gæti
orðið betri hj.i okkur, en lnin er, þótt ver biðjum eigi í þessari bæn.
þa() væri því öskandl, að hinn hattvirti þíngmaður vildi gefa út rit
um Ij.írrækt, eins og hann hefir nú gefið út vícfrægt rit um fiski-
veirur.

Páll Sigurðsson: :Mer þótti nýst;írlegt a'ð heyra á tölu hins hátt-
virta þíngruunns Ísflrbínga, sem avallt er vanur að vera sjálfum ser
svo samkvæmur, a'Ohann lenti mí í Illlíbögn vi'ð sjálfan sig. Hann sagbl,
að það væri ætlunarverk hinna kominglegu erlndsreka, a() Iyrírskrifa
amtmönnunurn reglur til la·knínga í útrýmingu Ijnrklríðans. Þegar
þessir herrar hafa nú slíkt vald, hvar með þeir þykjast geta nauög-
að öflun. til að lækna kindur sínar, þá finnst mer þa() vera hin
herfilegasta mótsögn, ef þeir ekki hafa sama vald til a'ð taka burtu
svo sem 1,000 Ijúr í Rringnrvallaeýslu, eða þreingja a() sjúka renu;
eg skil ekki í, að þeir ekki skuli hafa eins vald í því, eins og öðru.
Hann sagbi, að það væri hætt ,-i'ð klaba í Norðurlandi, og að það
væri loptslaginu a!) þakka, ef hann ekki kæmi þar; þa'ð væri þá enn
meiri hvöt fyrir menn her sunnanlands, tíl að lít rýma honum sem fyrst,
og vita 8\'0, In-ort við ekki kæmumst upp á betri íjarrækt. Hvað
tóbakssósunni við víkur, þá kom hún seint í móð her hjá læknum ;
en þegar verið er a() skipa sitt hvað, þ,í spillir það framkvæmdum
Iækuíngu, því bændur geta ekki an stiirs kostnabarauka verið vill brinlr, að
hafa víð sín nieböl í hvert sinn, Hann sngðl, a'ð sumir hefði baðað
10 - 20 sinnum, án þess a'ð feo batnaði, og getur hann þá ekki
nærri, að menn Illuni trénast upp á slíku, þegar tíl lelngbar leikur?
Eba íÍ slíkt leingi að g.íngu? Hvers vegna er klábanum ekki enn þá
út rýmt í Flóanum, þar sem dýralæknirinn var heilan vetur á Eyrar-
bakka? Hann hafbí ekki trú á vöröurn, en víð höfum trú :l þeim,
og það byggjum ,-iú :i reynslunni. Hann sagði, að vér Íslendingar
viljum ekki hlýða góðu nr r.iburn, en ver höfum eíngin g6() ráð l:ieO
enn þá, en þau r.ib, sem eru sitt í hvert skiptið, gjöra ekki annað,
en deyfð og doða; það kemur af því, að Íslendingur vilja ekki trúa öllu,
og eru fastir fyrir eins og hann, og sýna þeir, ab þeir eru skyldir
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honum. Eg sá ekki, að hann hrekti í neinu ástæour nefndarinnar,
og nefndin greip ekki inn í verkasvið hinna konúnglegu erindsreka
her. Nefndin vill hepta svið sýkinnar, svo að kraptur lælmínganna geti
þess betur blessazt. en ef þær ekki blessast, þá er auoseð, að þær
eiga her ekki við, og þVÍ er skysamleg upp.istúnga nefndarinnar, a'ð ef
henni ekki verður algjörlega út rýmt lí 2 arnrn, þ;í að komingur leggi Irnm-
varp fyrir þíngið Ulll að út rýma henni. Ef að margir eru nú hlrbulausir
og trassar við lælmíngarnar, eins og hinn luíttvlrtí þíngmaður sagbí, og
sem eg vil eiugan veginn neita, þli þarf þVÍ nákvæmara eptirlit með
þeim innan takmarkunna. og þVÍ minna sem sviöið er, þvf hægra
verður það, og þ,'j ,íriÍnglutibetri verða lælmíngarnar. Eg aá því
ekkert, SCIlI hann hrekti hjá nefndinni, þó hann væri að leita 110

þeim snögu III, sem hann gat, til að halda ser í, þlí gat hann þó
hvergi Teinglð handfestu, svo haldgribur maður sem hann annars er.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahiifn: Viðvíkjandi þvf', sem hinu
heiðraöí framsögumaður sagbí, að eg hefbí sagt, að nirri liiggjijf
hefði upphafið hina eldri 1I1l1 klaðafuraldrlð í Danmörk, þli var það
satt; en eg sagbi líka, að allir skynsamir menn, sem vlt hafa á, og
til þenja, segbi, all þessi hin nýja löggjiif væri öllu lakari í því efni,
og ao þao þyrfti að vera ,,\'0' fyrir skipað, að halda mætti lllönnum
til að lækna. Um lög Noregs má geta þess, ao til þess ab ;ilykt-
anir amtsr.íbanna í þessu III málum geti halt gildi, verða þær ao hafa
samþykki konungs, en her eru nú eingin amtsr.ið ; nefndin segir: "í
(illum þeim löndum, er \'er Þ ekkjum « ; hún telur þó ekki nema
Noreg og Danmörku, og það lítur svo út, sem hún ekki þekki fleiri
lönd. Einhver þingmanna sagbi, að kláða lyfin se svikin, og getur
verlð, ao hinir hattvlrtu þíngmenn finni ástæðu til að tnía því, en
ekki er annað tilhæfi til þessa, en ab það hefir kornið fyrir eitthvao
á tveim SWðUIll, ab meðölin hafa ekki viljað blandast, og getur það
"erið ýmsu að kenna; en það hefir ekki einu sinni verið skriflega
kært fyrir okkur. Yrði það rikært og sannað, er það í abyrgð IlpÓ-
thekaruus eptir þeim samníngt, sem við hann er gjiircnr. Hinn heiðraði
þingmaður Rdngvellínga sagði, að tdbakið væri nýtt lyt'; eg se á
því, að hann hefir ekki fylgt vel Ieíðarvísunum um t),írkJ.íðalækn-
fngnrnar, þvf þegar í hinulll fyrsta Ieíbarvfsí er tóbak tekið fram
meðal lyfjanna. Hann talaði líka um klaðann, sem væri enn ,f
Flóanum, og trúi eg því vel, þar eb feð kom þaðan í haust úr Ráng-
árvallasýslu, en bæði er, ao betra er að einhver njóti en elngínn,
'þYÍ Árnesíngar hafa haft þegar nokkurt gagn af þessu fe, þar -sem
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Rangvellíngar mundi ekki hara komið því í lóg, og svo vona eg
líka, þ6 fe þetta hafi mestmegnis haldið kl.íðanum víð í Árnessý:3Iu,
ao það verbl læknað innan skamms .

..{,sgeir Einarsson: Eg vil einúngis fara fáeinum orðum um
það, sem hinn h.ittvírt! þíngmabur frá Reykjavík sagr í ,íilan, a'b er-

indsrekar konrings hefci ekki vald til, no neyða menn til a'ð hneppa
fe sitt saman; en ef þeir ekki bara vald til þess, þá held eg veröi
mí lítið rir framkvæmdunum. þetta er það atribí, sem er skilyrði
fyrir lækníngatllraunuru; en megi hver slóNnn gjiir;t það, sem hann
vill, er ekki a\'J hugsa til la-knínga; eg vonar l því, ao menn mundi
gefa gaum upp.ísningurn þfngmannslns fní Snæfellssýslu, sem fórn í
sömu lítt og nefndarinnar, þetta er SIÍ stefna, sem eg hefi veríð a'b
reyna til ail yrði tekin, og f.ír því fram við þann erlndsreka konúngs,

sem kom lÍ nefndarfundinn, og mí álít eg, ao ætti ail vera abalurn-
talsefnið, ao reyna að finna upp nío til þess, ail menn gæti komið
ser nokkuð betnr saman mn þetta mál. Mer 'ar því ail detta í
hug, ab bicja hinn hattvirta forseta a'ð sja til, ail nefndin tal.iðl í
tómi við eríndsreknnu á milll funda, svo að hin ítrasta tilraun yrbi
gjiiro, til ail miðla málum í þessu. því með þessu rífrarnhaldi, sem
nú lítur lít fyrir, gjörir rnalíb hvorki að reka ne gánga, og menn
geta ekki komizt ao neinni niðurstöbu.

Indriði Gíslason: Eg vil áskilja mer ai'> tala einu sinni í þessu
máli vlð alyktarumræðuna, án þess a'ð þurfa beinlínis ao halda

mig við nlðurlagsatrlbln, en eigi ao sföur skal eg ekki fara út yfir

verkahring þess.
H. Kr. Friðriksson: Hinn háttvirti framsögu maður sagbl :í'b-

an, a'ð eg hef~i sagt, að Húnvetníngar heföl be~i'b eins mikið tjón

af fj;írklácanum. og Sunnlendíngar; en þao er ekki rett hermt; eg
sagði, a~ Hrinvetníngar hefbi beðið eins mikill tjón af niðurskurcinum
og Sunnlendíngar af lækníngunum eta meira, og. er' Satt skal segja,
þá hafa ekki allar Iækníngarnar her lÍ Snðurlandí kostað eins miki'b
fe, og lagt hefir verib í sölurnar fyrir niðurskurblnn í Húnavatnssýlsu,
Við\'íkjandi böðunum. þá "ii eg geta þess í tilefni af tölu hlns helðr-
aða þíngmanns frá Árne_.,~ý,;llI, að hinn sami maður, sem hann bar
fyrir sinni sögu um boðin í Grafníngnurn, Íngimundnr í Kr6ki, korn
her um sumarið 1857, og sagbí, a'b þ,i hefði þegar verið gjör'bar
2 baðanir í Grafníngi, án þess að fe'ð heíbl læknazt, og eptir hans
eigin lýsíng á abferbinnl, þá höfðu þeir fari~ rángt ab, en þeg-

ar hann kom heim aptur he~an, þá fór 3. baðíb fram, og ef til
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vlll, 2 eða þrjú, en fleiri voru þau eigi, en hvort þau voru 2 eða
3, þá hrífu þau, einmitt af því að þá hafði hann retta aðferðína ;
það er líka auðvitað, a~ læknfngar geta mlsheppnazt á fe, eins og
á mönnum, og eins er það eðlilegt, að lyfin kunni að hittast gölluð,
án þess menn þar fyrir megi halda, að svo se ávallt. Þa~ verour
heldur ekki sannað, að samgaungurnar sumaríð 1857 milli fj.irins úr
Borgarfjarðasýslu og Húnavatnssýslu hafi flutt klaðann norður, en margt

bendir einmitt á það, að klaðinn hafi komið þar upp; þar var kláoi
eigi alllítill veturinn 1856 og 1857; enda sagðl hðraðslækuírlnn þar

þann vetur við hðraðsmenn : "Gætio yðar ; þessi kldbí (hinn norð-
lenzki) getur orðið söttnæmur". Hinn heiðraði þfngmaður Strandasýslu
benti aðan á þá stefnu, sem hann vildi að menn skyldi taka í málinu,
og var það skaði, aClhann skyldi ekki gjöra það þegar í byrjuninni; en
þar sem hann bar þa~ fram, að eg hefði sagt, að eríndsrekar konúngs
mætti eigi þraungva mönnum til, að flytja fe sitt, þ,i var það í því
skyni, að það ætti einginn með, ao neyða menn til að fara með
heilbrigt fe sitt eitthvað, sem menn skyldi til taka, eða að bjó~a
nokkrum að selja heilbrigt fe, hvort þeir vildi eða eigi; aptur á móti
er þeim eflaust leyfilegt, að láta halda svo að fenu, að sýldn ekki
geti út breíðzt, Menn tala líka svo iðulega um, hversu mikið fe
klaðínn hafi dreplð her í suðurumdæmínu, en ekki, hversu mlkið fe

hefir farizt aður á annan veg. Hinn heiðraði þíngmnður Árnesínga
sagði, að feo hefbl verið yfir komið, þegar það var skorio , en það
hefðí víst ekki verið yfir komíb, ef sönn alúð hefði verið lögð á lækn-
Ingarnar þegar frá byrjun. Á()ur en kláðinn kom, þ;í drapst ;irlega

í Skeiðahrepp 7. hver kind, eptlr sögusögn hreppstjórans, og eptir
skýrslum þeim, sem eg hefi haft undir höndum, drapst 6. hver kind

í Akraneshrepp, auk þess, sem drepizt harði úr braðapestinnl, og þá
sést, að heílbrlgbln hefir ekki verlð svo mikil Í Iðnu, og það er þó
ekki verra, ab fao drepist úr kl.tðanum en br.iðapestínnl, þVÍ þa\) má
þó gjöra ser mat úr kjötinu af klaðafðnu, en ekki af því, sem drepst
úr bráðapest. þao hefir nú þrisvar sinnum verið dröttnð að mer
ósannsögli í Hirði lÍ þessum fundi, því þau orð, sem til mín hafa
verið bent, hafa verið sögo í þeim tón; en eg get ekki j.itað þab,
a~ eg se neinn ösanníndamaður, heldur segi eg æfinlega það, sem
eg veit sannast og rðttast. Við útgefendur "HirOis" höfum gjört oss
allt far um, ab taka það eitt upp í blaðíð, sem við þóttumst "ita
víst að satt mundi vera, og höfum verið mjög varkárir í því efni,
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og allar þær skýrslur, sem eru í "IlirN(", eru opinberar skýrslur,
og þess er og getið, hvaðan þær eru.

Sveinn Skúlason: Mig fnrða'Oi á því, að hinn hattvírtl fulltrúi
ÍsfirOínga ekki gat se'O hinn góða tllg.íng nefndarinnar; hann vissl,
a'O nefndin hafði til mebferðar bæunrskr.ír, sem fóru fram á algjör'Oan
niðurskurð, svo hann gat eiginlega ekkl búizt ,'i'O eins góðu nefnd-
arálltl og þetta er; en nefndin víldí ekki fara eptir bænarsknínum,
þó Mn má ske áliti niðurskurðinn hið réttasta, þvi hún víldl reyna
að fara nokkurn veginn bil beggja. Hiin vildi ekki hindra lækning-
arnar her í suðuramtínu, og hlýtur hann því að viðurkenna, a'Onefnd-
in hafi sveigt ser til vi'O hans eríndsrekavald. Hann kvaðst ei "ilja
sanna það, sem hann þó var skyldugur til, a~J þvlnguður niðurskurður
hafi verlð brúkabur í Norðurlandi, en eg veit ekki til, ab slíkur nið-
urskurbur hafi farið þar nokkurstaðar fram, og held eg mer se það
eins kunnugt og hinum há ttvírta þingmanni. Hann gjörir og ekk-
ert úr þeim eiðfestum prófum, sem her hafa farið fram í þessu máli,
ef þau eru ekki með honum, og er það sannarlega furða um hann,
slíkur maður sem hann er. Um útbreiðslu klaðane er þó það að
segja, að það má rekja feriJinn frá Mýdal, og frá næsta bæ við IIraun-
gerðl, þar sem elngelsku lömbin voru, og frá þessum bæjum dreifð-
ist hann fyrst út, en Holtsmaurlnn hefir ekki enn þá breiðzt neitt
út, og ekki til næsta bæjar, þó einstöku kind hafi má ske drepizt
hj;i bóndanum sjálfum (Jón Sigurðsson frá Kaupmannaböfn: [u, jú.)
- sanni þíngmaðurlnn það, hann getur það ekki - og á því er
auðséð, að S;l maur er ekki hinn sami og her. Hann segir, a'ðnefnd-
in megi ekki rílfta, að það se óræk reynsla, að lækningamar dugi
ekki, þó þær hafi sumstaðar mlsteklzt, og þó að meðölín hafi verið
svikin í Borgarfjarðarsýslu, og segir að eitt bað se n6g, ef það se
reit ab farið. Hans eigið bað ætti þá ab geta gjört mikið að verk-
um eC svo er, en það var áðan að heyra á þingmanni Árnesínga,
að það mundi líka hafa mlsheppnazt. Sem forseti hins síðasta þings
hefði hann getað með tillögum sinum við stjórnina stuðlað til, að fá
þær ráðstafanir samþykktar, sem meiri hluti þingsins þá beiddist,
og þá mundi allt "em komið í betra horf, en nú er. Um ábyrg'ð
stjórnarinnar í þessu máli "ii eg geta þess, að amtmaðurinn i norð-
uramtinu bað stjórnina um, ao reisa aptur kúgildin, þar sem þau
heíbl verið skorin i fjarkldðanurn, en því var neltað ; nú var þá
amtmönnunum með ráðgjafabrjefinu 30. septemb. 1857 falið á hendur
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ar> rábstafa klaðamalínu eptir beztu sannfæringu, en þó á mí s:í
skaðí a~ skella á þeim.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Hinn háttvirti þingmaður
frá Norður-þíngeyjarsýslu sagðl, að eg sem alþíngisforseti hefðl átt að
fylgja fram tillögum meiri hluta alþíngismanna í kláðamálinu 1857, en
hann má vita sjálfur, a~ þetta er ekki forsetans ; alþíngisf01'seti hefir
ekkert með afgreidslu málanna a~ sýsla, eptir að þau eru komin frá þfng-
inu, heldur er konúngsfulltrúi milllgaungumaður milli þingsins og stjórn-
arinnar. En þar sem hann var ab tala um aðferð stjórnarinar Yi~arnt-
mennina, og að hún hefbi svo sem eins og dregið þá á tálar, og eink-
um amtmannlnn í norðuramtlnu, þá get eg nú ekki með neinu móti
se~ að svo se. Mer finnst, að álit stjórnarinnar á málinu hafi verlð
nokkurn veginn ótvÍrætt frá því um haustið 1857, og öldúngis ótví-
rætt síðan í fyrra vor, svo sem brðf stjórnarinnar til nmtmannanna
ljósast sanna. Þegar stjórnin neitar níðurskurðaruppastúngum alþíng-
is þegar um haustíð 1857, þá getur hver einn skilið, að hún getur
ekki skipað samstundis amtmanninnm fyrir norðan enn frekari niður-
skurð, og arntmaðuríun hefir alls einga heimild haft, til að skilja svo
stjörnarbréflð, svo sem sjá má af því, að bæði stíptamtmaður og amt-
maðurinn í vesturamtlnu, að því eg frekast "eit, hafa ekki verið í
neinum vafa um, að taka bréfið hinsegin. Annað mál er það, að
amtmaðurinn fyrir norðan hefir nHí ske haft aðrar astæður til að fylgja
fram niðurskurðlnum.

Sveinn Shúlason: Þegar stjórnin segir amtmanninum að gjöra
þær r.íðstafanír, sem hann sjái bezt henta, þá álít eg þetta beint
"Conduitespörgsmaal", og amtmönnunum heímllað vald yfir málinu, og
a~ stjórnin eigi því a'b að bera ábyrgMna; því henni var innan handar
a~ gefa þeim hreinar og beinar Iyrírsklpanír, og þá voru þeir í eing-
um "afa, og þurftu ekkl annað en hlýða.

Magnús Andresson: Eg er hræddur um, að lækníngarnar út rými
aldrei alveg klaðanum, af því allir eru ekki nógu árvakrir, og hitta
ekki retta aðferð, Líka er eg hræddur um, að það auki skeytingar-
leysi, þegar Grafníngsmönnum, sem tókst láng bezt lækningar, ekki
var launað eins og þeim, sem feingu hæst verðlaun fyrir þær, og sem
þó enn er klaðí hjá í fðnu, Eg hefi líka heyrt, að maður her suður
á Vatnsleysuströnd hafi Ieinglð hæst verðlaun, en þó er það víst,
að hann skar allt sitt fe, þegar klaðlnn geísaðí þar. Eg óttast því
fyrir, a~ klabanum verðí aldrei með því móti út rýmt, svo eg vil á-
skilja mer það víðaukaatkvæðí, a~ ef kláM kemur upp ~íFlóanum i
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haust, al'! }l,í verði llÍga'6 öllu fe þar, og a\') þa'6 verðí briið fyrir j61.
Nú el' búio að baða þar allt fe, og verður líklega gjört aptur, og ef
það mistekst enn þá, þá sýnist mer vera komin nóg reynsla fyrir, að
lækningar ekki geti átt her víð,

Jón Sigurðsson frá Tandrasell : Eg get nú veríð samdóma hin-
um beiðraða þíngmanni Reykjavikur í því, a'6 fjál'fæklmnin her í
suðurumdæminu se ekki öll að kenna lækníngunum ; en skaðinn ,i'b
fjárfæl,kunina er mikið þeim ao kenna, og það er læknínguuum að

þakka; það má hann virða vlð þær, að klabinn er enn til á Suður-
landi, al) þessi kjörgrípur er enn þá geymdur hel' ötapaður, því það má

eg fullyrða, að hefði ekki þessi lækníngakenníng korníð inn í málið,
8\'0 a\') skynsamra alþýðumanna ráo hefði Ielngið aÍ>vera ein um hituna,
þá væri klaðlnn orðinn burt drepinn, og mer liggur ,ið að segja, a'6
fj;lrstofn væri kominn her eins mikill og hann mí er, og sá munur-
inn, að hann væri heilbrigður; all minnsta kosti velt eg það, ao efni
lllanna væri her meiri, en þau eru, hefði þeir skorio og selt allt feo
sitt í fullu gagni kostnaðarlaust haustið 1857, a'6 afgeingnu næst-
liðnu þíngi, því þeir, sem gjörðu það, þeir eru allir auðþekktir úr
að efnum ; þeir eru búnir að f,í álitJegan stofn af fe aptur, heil-
brigðan, og hafa enn efni á að auka hann. þingmaourinn var að
slá ,io því tjéni, sem Norðlendingar hefðl bakað :ser með níbur-
skurðinum, en þeir skáru líka burt klácann ; þeir ráku þenna övin
al höndum ser, SYO eg held þeir minnlsr mí ekki þess harlllhælis
með skurðinn, heldur hrésl nú happi yfir sigrinum, ab [eo er heilbrigt,
Eg held það dugi nú lítið, að menn stæli þetta og strfðl, hver á
móti annari! meiníngu, og það eins og sumir þessir lækníngamenn
gjöra, a'b beita einsömlu kappi og þrái, þrátt fyrir alla röksemda-
færslu, reynsluna og sannleikann, sem er fyrir augunum, þá þræta
þeir og stæla, rett eins og dæmisagan segir um n.íttugluna, ab þó
hún gæti ekki horft fyrir sölskíní, þá sagöl blín samt, að túngllð
væri bjartara en sólin; þess slags ræsur hjálpa lítið landinu, það
eru, eins og menn vita, 3 vegir, til að fyrirbyggja skaðann af klað-
anum og út rýma. honum; það eru verbír, eða sundurstíun á sjúku
og ó~jlÍ\m fe, það er Iyrírskurður og niðurskurður, og það eru
lælmíngarnar. Eg held, undir þeim krfngumstæðum, sem mi eru,
þá þurfi nú með alúð og fursjálnl ao hafa allt þetta víð, eins og
nefndarálltlð fer fram ,í; það er nú forsjallegnst, að skera allt kláða-
veikt fe, sérdeills á takmörkunum a'ð austan- og vestanverðu, eins
og nefndin stíngur upp á; þetta er líka hægt að gjöra aldeilis ao
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skaðlausu, því fe'b er nú ekki fleira en þa'b, menn þurfa eitthvað að
skera, bæðl þeir, sem eiga fe þetta, og svo hinir, sem geta þá keypt
það fyrir fullt verð, sem hinir gæti keypt heilbrigt fe fyrir aptur,
á suðurskankanum her kynni a~ vera Iorsjallegra að lækna á meðan,
svo ekki væri allt eyðilagt í einu, því fe kann ske falst ekki svo
nóg allt í einu, og eiga þeir her syðra svo Ungt tildráttar all nfí því,
fyr en þa'b færist að í nærhðruðln , en þ,i þarf þó einatt, á meðan
"erill er að gutIa við þenna kláða, ab hafa stöðugan vörð á kláðafénu,
svo klábinn komist ekki í hitt, og verða þá einatt einhverjir kvaldir
með fj,írlcysinu, því Ij.írlaust bil hlýtnr ætíð a'ð vera í kríngum klaðann.
Eg hugsabí að það mundi nú verða ætlunarverk bæði þíngslns, lækn-
anna og ertnd-reka konúngs, að leggjast nú á eitt og hjálpast all,
að koma meiníngum sínum saman, óg eyða klaðanum með þess-
mn ráðum, og eg vildl mí bíðja bæðl þíngmenn og þessa sendlboba,
að styðja nú hvorir aðra með að eyða þessu tjóni og hjálpa landinu
með þeim níðum, sem bezt eiga við á hverjum stað, Ilinn háttvirti
þfngmaður Lfir'ðínga sagbí, a() það væri ekki víð því a() búast, aa
stjórnin skipi fyrir niðurskurð í öbru amtinu, en lækníngar í hinu,
en þetta sýnir, að hún kann ekki a'b skipa her fyrir, eða að haga ser
eptir kríngumstæðunum, því eins og mí stendur her á, eiga lækn-
íngar helzt "i'b her ,i Suðurlandi, til a'b reyna til að sauðíðð deyi
ekki hreint út; það er eins og a'b halda upp úr höfðinu, svo ekki
kafnl með öllu, þar biikurínn er kominn í, svo verður lækníngum helzt
komlb víð á þessum tíu kln dll IIIj aptnr skyldi nú kl.iðinn gjósa upp
lí einhverjum bæ í norður- eða vesturamtínu, þ,i væri miklu forsj.il-
legra, a'b skera það fe strax burt, svo pest þessi gæti ómögulega út
dreifst, eða orðið fleirum að tjóni.

Ó7afur Jónsson: 11essar ræður, sem hill' hafa fram fari'ð í máli
þessu, hafa verið fram fluttar með nokkru kappi á baðar hliðar, og er
það ekki ðn.íttúrlegt, þv] þær ern sprottnar af þeirri ólíku skoðun, sem
menn hafa á m.ílinu; þeir, sem halda fram lækníngunum, byggja skoðun
sína á því, að kl.iðlnn sa innlendur, og geti Því komið upp hfngnð og
þangað án sóttnæmis, en þeir, sem halda fram níðurskurðl, byggja
sína skoðun á því, all klabínn se útlendur, og komi því ekki aptur, se
honum einu sinni út rýmt með niðurskurði. Eg skal nú eingan veginn I,i
þeim. sem standa fast á þeirri trú, ab klaðlnn se innlendur, þó þeir
haldi fast fram læknfngaaðíerðlnnl; og af því mer er það nú kunnugt,
að hinn hei ðraðl þíngmaður Ísflrðínga er mjög fastur á þessari skoð-
un, þá vil eg eingan veginn lá honum, þó hann álíti lækníngaaðferð-
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ina þ,i einu réttu ; en af því via, sem kallaair erum niðurskurðar-
menn, höfnm aðra skoðun á þessu máli, þá mlÍ hann ekki heldur lá
okkur, þó víð höldum fram þeirri aðferðínnl, sem víð álítum hollasta

eptir þessari okkar skoðun. Vio höfum alla tío skobað þetta mál
fd búskaparlegu sjéuarrnlðí, og af því ,-ia höfum verið, og erum enn
þeirrar meiníngar, að klaðínn komi ekki öðruvísi, heldur enn fyrir
sóttnæml, eður með þeim hætti, að sjúkt fe komi saman víð heil-

brigt re; vegna þess víð vitum ekkert dæmi til þess, að klaðlnn hafi
komið á nokkurn bæ öðruvísl, þá höfum "ia álitio, og álítum enn

lángtum kostnaðarmlnna, að skera fyrir hann, se þaa gjtirt í tíma
og eptir skynsamlegum reglum, heldur en ao reyna aa út rýma hon-
um með lælmfngum, því það ber öllum Iækníngamönnum saman um,
ab ekkl se til að hugsa að lækna margt fe, svo þegar klaöínn kem-
ur í það hérað, sem fjárríkt er, þá verour óumflýjanlegt, að fækka
fenn, ef lækningar skili við hafa ao nokkru gagni, og álíturn víð
þá lángtum rðttarl aðferð, að skera það sjúka, svo klabínn ekki nái
<10 út breiðast, og menn komist hjlí öllum lækníngum. Hinn sami

heiðraði þingmaður talaði um, að það hefði verið beitt æði mikilli
hnrðneskju í Húnavntnssýslu, til aa fá fram niðurskurðlnn; þetta er
nú ao nokkru leyti satt, ef hann kallar það harðneskju, aa fá einn
til ao skera fe sitt, móti fullkomnu endurgjaldi; eg get nú ekki
kallað þaa nokkra harðneskju, þegar almenníngsheill býður, að svo
se gjört. Eg játa það, ao skurðinum í Húnavatnssýslu var fram fylgt

iueð nokkurri alvöru, því "io vildum ekki hafa neitt kak í skurbln-
nm, og því annaðhvort skera, eður ekki skera, því það hefði verið
þau mestu dyndlsúrræbl, sem Húnvetníngar ekki gátu verið þekktir
fyrir, að brúka að eins kák í skurðlnum, og lofa sýkinni aa breiðast
út eins eptir sem áonr, og það hefði hún sannarlega gjört, ef ekki
hefbí verlð tekíð jafn-duglega í streinginn, eins og tek ia var; enda
eru Hrinvetníngar glaðir og ánægOir með afdrifin, sem orðin eru af
þessari ráðstöfun, og munu brúka sömu aðferðina framvegis, ef svo
óhappalega skyldi til takast, að sýkin flyttist inn til þeirra aptur;
þar á móti hefi bæði eg og aðrir heiríð því, a~ þegar við fáum
eitt eaa fleiri dæmi til þess, að klaðínn komi upp sjálfkrafa, án þess
fjársamgaungur valdi því, þá hættum Yi~ aa halda fram niðurskurði,
og förum aa aðhyllast lækníngar, og munum víð þá framfylgja þeim
með jafn-miklu kappi, og ",io höfum fram fylgt níburskurbinum híng-
að til, eins og víð líka erum fúsir til aa gjöra allt, sem við getum,
til ao verja feo 6þrifum, og éþrifakláða, því á þetta hafa margir
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Húnvetníngar lagt milda ahío hin seinustu árin, og það áour en
kláðlnn kom til þeirra, og munu þeir ekki gjöra það síður her eptir.

þao getur nu vel verið, og eg kannast fúslega vio það, ao þeir menn
voru til Í Húnavatnssýslu, sem þótti sko rio of mikið af því fe, sem
þeir kölluðu heilbrigt, og eg játa það, að þar hefir sannarlega verið
margt fe skorið, sem ekki var búið ao fá sýkina, en það gat einginn
þekkt þetta fe úr, þVÍ eg er orðinn þessum kláða 5\'0 kunnugur, að
mer er það fullljóst, að það getur llðið lángur tími, frá þVÍ sýkin
kemur fyrst Í skepnuna, þangað til menn geta sagt með vissu, ao
hún sa orðin sjúk; það var þVÍ annaðhvort ao gjöra, ao hugsa ekki
til ao út rýma sýkinni með niðurskurði, ellegar ao skera allt, sem
menn, eptir skynsamlegri yflrvegun, urðu að óttast, að sjúkt væri
orðið, Því eins og eg hefi áður sagt, vildum við ekki brúka neitt
kák, sem aubsjríanlega hefði leitt til sömu Ijárfækkunar, eins og nú

er orðin her á Suðurlandi,
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg held, ao eg fari nú

ao verða kunnugrt Í Hrinavatnssýsln, en hinn heíðraðl þíngmnður

þaðan ; þYÍ þegar eg var þar á ferðinni, voru flestir, sem vio mig
töluðu, mjög ó:inægOir með niðurskurðínn, og kölluðu svoddan hörku,
sem vio suma menn hefðí verið beitt, óþolandi.

Ólafur Jónsson: Eg held hinn háttvirti þíngmaður se þar þó

ekki kunnugri en eg. Eg tók það fram áoan, að eg vissi vel, að
til væri menn í vesturhluta sýslunnar, sem væri ó,ínægOir með níð-
úrskurðinn á heilbrigða fenu, sem þeir kölluðu, en eg tók það líka

fram, að ómögulegt er að segja um nokkra kind fyrir víst, ao hún
se heílbrigð, fyr en eptir mjög lángan tíma, því sýkin getur verið
komin í kindina, laungu :iour en hún fer að koma í ljós; þar er
þVÍ eingin óánægja yfir aðferð þeirri, sem tekin var, ao út rýma sýk-
inni með níðurskurbí, og ekki mun hinn heiðrabi þíngmaður geta
nefnt mer nema einn lækningamann í allri Húnavatnssýslu.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þao er þvert á móti, því
þegar "vio fórum um sýsluna, "om margir hræddir við okkur, af þVÍ
þeir hel dn, að "io værum niburskurðarmenn, og mundum ætla ab
fara að láta skera enn meira en komið var, en þegar þeir heyrðu
ab það var ekki, heldur að okkur þótti helzt of mikið ao gjört, þá
urðu þeir miklu vlngjamlegrl, og sögðu okkur þær sögur af abíör-
unum við niðurskurðinn í Húnavatnssýslu, sem eg ekki vil hafa eptir
í þetta sinn.

Forseti: Fyrst a'ð ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari und-
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írbúuíngsumræðu lokið ; ákveð eg næsta fund til kl. 11 á morgun,

og kemur þ;i vegabdtamallð til undirbúningsumræðu.
Fundi slitib.

11. ágúst -- þrítugasti og fjórði fundur.
Allir lÍ fundi. Þíngbók frá síðasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.
Forseti: Þai'l var ekki af því, að eg myndi ekki eptir orðum

hins háttvirta konúngsfulltrtía um daginn, um það að hann gæti
eigi leingt þíngio leingur, en til laugardags 13. þ. man., að eg setti
vegabótamálið á dagskrána í dag, því þao er það eina af hinum
konúnglegu málum, sem enn eru órædd, er gæti komlð til undírbrin-
Ingsumræðu í dag; eg skal í bráo láta óvlklð á þau privatrnálin, sem
þegar ern rædd til undirbúníngs, og gæti því komið til alyktarum-
ræðu lÍ næsta fundi, og væri þó leitt og næsta ítij;irvert, að verða
að hætta svona við þau mal ritkljað meir en til hálfs, en eg "ii eink-
um vekja athygli hins háttvirta komíngsfulltrúa að því, að ef slíta
á þessu þíngi þann 13. þ. m., þá gæti eg ekki til neins gagns fyrir
málin ákYeðio fund til annari! :i morgun, en til þess að upplesa á-
litsskjöl í þeim málum, sem þegar eru útrædd. Vegabótaruállð yrM
þ,i ei útrætt. Annað kominglegt mál, um laun embættísmannanna,
gæti komið til undirbtiníngsumræðu á morgun, ef þíngtfminn yrðí
leingdur, en í hinu 3. kominglega máli er enn þá ókomio til mín
nefndarálitlb, en mun koma á morgun eða á laugardaginn, svo það
gæti komlð til undlrbúníngsumræðu á mánudaginn. þó menn nú
ekki hafi tillit til privatmálanna, sem enn eru eptir, af hverjum 3
eru rædd til undirbúníngs, stjörnarbdtarmdllð, kiigildamallð og fj;ír-
klriðamdlið, þ,i se eg samt, að hin konúnglegu mál geta ekki orðið
útrædd fyrri, en í fyrsta lagi á þrlðjudaglnn, og væri þó eptir að
semja og lesa upp öll álltsskjölin, og hversu heppilega sem þínginu
tekst, se eg ekki, að álltsskjallð í vegabötanuíllnu geti orðið samlð
~ískemmri tíma en 2 dögum,' og þó fundir yrCi á morgun og laug-
ardaginn, getur það ekki kornið til ályktarumræðu fyrri, en á rmínu-
daginn, þ\"í eg er ekki meiri verkmaður en svo, að eg treysti mer
eigi til ao búa til atkvæðaskrána á skemmri tíma, en heilum degi, þVÍ
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það má vel gjöra rá'6 fyrir; a'6 í því máli verði um 200 atkvæða-
greiðslur, og hafði eg hugsað mer að "erja frítfrnum mínum á sunnu-
daginn til þess, að bría til atkvæðaskrana. Ef hinn háttvirti kon-
úngsfulltrúi mót von minni skyldi slíta þínginu á laugardaginn, S6
eg ekki, að hin konúnglegu mál yrti búin, en ef hann skyldi vera
tlllelðanlegur til þess, að leingja það enn þá nm nokkra daga, se eg
ekkí að hin konúnglegu mál geti orðið \'CI af hendi leyst, fyrri en
þriðjudaginn hinn 16., og yrði þá álitsskjö!in upp lesin hinn 17. og
18., og þíngi slitið hinn 18. þ. m.

Konúngsfulltrúi: Eg er í miklum vafa um, hvað eg á að af
ráða í þessu máli. Hinn hattvlrti forseti hefir nú leitt ljós rök a'6
þ"í, að hin kominglegu mrilefni, sem lögð hafa Hrið, fyrir þíngíð,
ekki geta orðið búin öll fyrri en svo, að þínginu ekki geti orðið slitið,
fyr en þann 18. þ. m.; og eg verð, eptir all hafa yfirvegað allar
kríngumstæður, að halda, að stjórninni muni þykja það árfðandl, að
hin konúnglegu málefni geti or~i:'. afgreidd, S\'O að þau þurfi eigi
al'>bíða næsta þíngs. En lÍ hinn bóginn verð eg að Iýsn því yfir,
að þíngíð ekki hefir hnikað tímann vel, þar sem þao hefir varið 20
dögum til þess, sem 4 eb 5 dagar hefti mátt nægja til, nl. að
ræða um, hvort prioat- uppástúngur skyldí taka til umræðu eða fella.
Samt sem abur verð eg í þetta sinn að láta það sitja í fyrirrúmi,
no hin kenringlegu málefni komist af, þótt það se mikil ábyrgð fyrir
mig, og verð þ\'í að neyðast til aa leingja þíngtímann þannig, að
þínginu verði slitið 18. þ. m.

Forseti: þó eg vltí, að hinn háttvirti konl1ngsfulltníi taki
mikla ábyrgð npp á sig, þar sem hann ekki hefir Ieingtð myndug-
leika frá stjórninni til þess, að leingja þíngtímann í þetta skipti, þa
vona eg, al'> stjórnin líti á krfngumstæðurnar, sem her eru, og sjlH
það, sem hinn h.íttvirti konúngsfulltrúi tlÍk fram, að þa'6 se ötækt, að
láta komingleg frumvörp bíða órædd og (ílítldjlið fr;í þíngi til þíngs,
en það er nm 2 ár eea leingur, "egna þess að þetta þíng kemur
ekki saman nema annachvort ár. Eg get reyndar eigi borið á móti
því, að Inngnngsumræöurnar í sumum málunum hafa verið óþarflega
langar, en það er líka aðgætandi. að þetta þíng hefir haft fleiri m.il
til meðferðar, en nokkurt þing a'ð undanförnu. það er einnig ísjár-
"ert bæðl fyrir þjó0ina og stjórnina, að stuðla til þess, með Því ab
neita 11111 fárra daga viðhét við þíngtfmann, aa privatrnálin frestaðist
halírædd eður meir, frá einu þíngi til annars, því þó þau má ske se
ekki eins merkileg og hin konúnglegu mál, eru mörg þeirra mjög
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mikilvæg, og verða þau ei vegin II neinni vog, eða sagt skýlaust um,
hvort þau se síður aríðandi, en sum hin konúnglegu mál. En eg

finn mer skylt al'! þakka hinum háttvirta konúngsfulltrúa fyrir, ab
hann mí hefir enn leingt þíngtímann þannig, og vona eg, ab ábyrgð-
in verði honum ekki þring hjá stjórninni, og eg veit, ab þjóNn og
þíngiO vottar honum þakkláta víðurkenníngu fyrir, a~ 6 mál geta
nú ræðst til lykta, sem stjórninni og þjóbinni þykja mikilsverð, (Ásgeir
Einarsson: Má eg biðja um orMð?)

Eg get eigi leyft þfngræbur her um, heldur skal nú hverfa til
dagskráarinnar og kemur þá til undlrbdntngsurnræbu vegabótamálið,
sem er konúnglegt frumvarp; framsögumaður er hinn háttvirti 5.
konúngkjörni þíngrnabur. Eg hefi látið prenta frumvarp meira hluta

nefndarinnar og breytfngaruppnstringur minna hlutans, og vona eg,
ab hinir heiðruðu þínginenn hafi hvorttveggja fyrir ser.

Var nefndarrilitið síðan afhent framsögumanni, er las það upp
ásamt frumvarpi meira hlutans og breytíngaruppástúngum minna
hlutans, þannig hljéðandi:

Hið helðraba alþíngi hefir kosíð oss, er ritum nöfn vor her undir,
í nefnd, til al'! segja álit vort UI11 frumvarp það stjórnarinnar til til-
skipunar um vegina her á landi, sem nú var lagt fram fyrir þíngil'!
Eptir al'! ver nú höfum rætt frumvarp þetta með oss á fundum,
skulum ver skýra aptur þínginu frá. áliti voru um það í sem fæstum

orðum.
Nefndinni gat eigi dulizt, undir eins og hún fór al'> kynna Sef

frumvarpið, al'! það hlyti al'! verða þjóðvegunum her á landi, einkum

niðrl í byggðum, til mikillar hrörnunar, ef það óbreytt næöi lagagildi;
því þegar menn á eina síðuna gæta að víðlendi landsins, og um leið
al'! því ílla ástandi, sem þjóðveglrnír nú almennt eru í, og aptur lÍ

hina síðuna, al'! eptir frumvarpsins 15. grein, má allur sá kostnað-
ur, er til þessara vegabóta ii. al'! gánga, og sem berast á af jafnaðar-
sjóounllffi, eigi verba meiri á. ári en svo, al'! hann verður greiddur
með því, al'! jafna nlðnr í mesta lagi 2 sk. á hvert lausaflárhundrað,

er eptir útreiknfngi alþíngis í hitt e'ð fyrra eigi þó verður meira, en
1,200 rd. á ári, svo liggur það í augum uppl, að þegar btiið er ab
taka af fe þessu til vegabóta þeirra, sem gjöra þarf á fjöllum uppi,
og sem yröi að vera talsvert, ef þær vegabætur ætti ekki að verða
tómt ónýtt k.ík, hlyti fe það, er eptir yrði og verja ætti til þj(íð-
veganna niðrí í sveítlnní að verða SYO lítið, að fyrir það feingi~t
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Iangtum minni vegabætur gjör~ar, en menn nú geta feingi~ með að
fylgja þeim reglum, sem víð hafðar hafa verið híngað til, að hver

bóndi hefir lagt til fullgildan mann í vegabætur einn dag á ári eða
jafnvel tvo daga, þar sem vegirnir eru mjög slærntr. þa~ var því
sameiginlegt álit nefndarinnar, að óumflýjanlegt væri, a~ gjöra veru-
legar breytíngar víð frumvarplð, ef það ætti að geta n;i\) augnamiði

sínu, að bæta vegina, en af því öll nefndin eigi varð ;i einu máli
um það, hver breyting á frumvarpinu væri tiltækilegust, skiptist hún
í tvo flokka, og skal nú meiri hlutinn, ver Jón Pétursson, Jón Sig-
urðsson frá Gautlöndum og Ólafur Jónsson, segja fyrst frá áliti
voru, og er það á þessa leið:

Oss finnst þá fyrst og fremst, al:>frumvarpið þdtt fyrir líminnzt-

an galla þess, sem m;i telja hinn helzta og þann eina verulega,
hafi svo marga góðn kosti, að það yrði sannur ávlnníngur fyrir veg-
ina her á landi, ef þal:> með tilhlýðilegum hreytíngum kæmist á sem
lög, l)a'ð er að vísu svo, a~ ekkert væri æskilegra og eðlllcgra eptir
voru áliti, en að allir þjóðvegimir í landinu stæði undir sðrstaklegri og
sömu stjórn, og a~ kostnaðurinn til þeirra geingi allur úr sama sjóði,
en meðan fj;írhagur Í81ands eigi fæst aðskilinn frá Danmörku, vitum
ver einga útvegi til að "ísa á svo mikið fe, er til þess þyrfti, þVÍ
ver búumst við, al:> þa~ muni eigi f;íst úr rfkissjöbnurn, og "er verð-
um líka að vera stjórninni með öllu samdóma í því, að þó það kynni
ab vera gjörlegt, að þau útgjöld á jafnaðarsjóðu arntanna til vega-
bóta á ári hverju, sem gjört er í frumvarpinu, þá se það samt ófært
með öllu, að þýngja meira á þeim í þessu skyni, en þar er gjört.

Þegar ver nú þessu næst gætum a~ því, hvernig vegabótunum
her á landi mí er til hagað, þ:i geingur það þannig til, að hver
hreppur annast um vegina hill ser niðri í byggbínní, en um vegina
uppi á fjöllunum er Iítlð sem ekkert hirt; hinir fyr nefndu þurfa
því minna styrks vio af hinu opinbera, en hinir aíðar nefndu, og ver
ætlum, að ef fe því, sem eptir frumvarpinu II að g.ingu af jafnaðar-
sjóðum amtanna, til ao bæta með þjóðvegina yfir höfuð, væri að eins
varið til vegahóta á þjóðvegunum upp á fjöllunum, þá mundi þeir
fá ekki svo litlar vegabætur vil:> það. Ver ætlum þrí tlltækilegast,
eptir því, sem nú stendur á, að jafnaðarsjébir annanna tæki a~ ser
fjallþjóoyegina, þó með aðuramlnnetrl takmörkun, og að hver hreppur,
eins og verið hefir, anníst þjéðveglna hjá ser níbri í byggðínní ; í þessu
virðíst og eingin veruleg ésamkværnní vlð grundvatlarskobun frum-

varpsins, þegar vel er að gað, því frumvarpið skoðar ekki þjóðvegina
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sem sameiginlegt málefni fyrir allt landíð, heldur skiptir landinu Í
þVÍ tilliti niður á vissa parta, og :ílítllr svo, a~ her þessi partur
skuli vera skyldur að annast þli þj6hegi, sem eru innan hans tak-
marka, og þnrfi ekkert að skipta ser af þj60wgllnum í hinum pörtum
land-ins; en í þessum skipturn getum ,"er ekki seo neina nauðsyn á,
a() rígbinda sig eingatingu við ömtin, hvað þjóðvegína niðri Í sveitinni
snertir, eins og gjört er í Irumvarpinu ; því auk þess að þetta, eptir
því sem nri :i stendur, er ögjörlegt, eins og að framan er sagt, svo
verbur það líka allt eins eðlilegt, að skipta vegab6taskyldunni á
þessuni vegum millum hreppanna sem Ii millum arutannn, Því menn
hljóta þó að álíta, að allur þorri hreppsbænda verði að fara opt um
vegi þ,í, er liggja innan hrepps hjá þeim, en að allri tiltölu Lingt-
um sjaldnar 11111 vegi í ðornm hreppum, auk heldur í öOTUm sýslum
anrt-Ins ; þessir vegir innan hrepps eru og nauðsynlegir til að komast
millum bæja í hreppnum, og liggja um landareign hreppsbænda sjálfra;
öðru Illiili er þar á uiótl ao gegna um þjöðveglna ,i íjöllum uppi,
þVÍ þeir geta þannig eigi reíknazt til neins einstaks hrepps út lif fyrir
sig, þó þeir ætíð hljóti að leggja upp úr einum hrepp og ofan í
annan, heIdIIT eru þeir sem samtelngfngarlfcir millum hinna einstöku
héraða hver" arnts, eða út tir því inn í hin ömtin, og geta því skoð-
azt Inngtum betur sem sameiginlegt m.ílefnl amtanna, en nokkurra
einstakra hreppa út af fyrir sig. Álík skoðun þessu liggur og til
grundvallar fyrir skíptunnm í frumvarpinu sjálfu, á vegunum Í þj6~-
"e~i og aukavegi. því þar er álitið, að þjöðveglruir se sameiginlegt
amtsm.ilefni, en uuknvegírnlr se það ekki, heldur eigi hver hreppur
a~ annast sína aukavegi. Og loksins mrí geta þess, ab skipti þessi
lí vegunum, í \"egi ,i ljöllurn uppi og vegi niðri í bygbum, eru þau
:loalskipti, sem menn gjöra á vegunum Í daglegu tali; víð þau eru
land-búar vanir og þau hafa rót sína í því, hvernig sjálfu landinu
hagar til.

Ver ítrekum það aptur, ao í stað þess, að Irumvarpíð leggur
alla aherzluna ,í, hvort það se þjóo"egir eður aukavegir. og gjörir
eingan greinarmun ,i þjúðvegunum, heldur lætur sama gilda um þá
alla, verðum "el' að ,í1íta, eptir Þ\'Í framanskrifaba, a~, á meðan menn
eigi geta sett alla hina helztu vegi landsins undir eina stj6rn í land-
inu sjrilf'u, se þnð r.íblegast, að Líta aöalsklptin á vegunum fara eptir
því, hvort þau eru þjóhegir á ljöllurn uppi og láta vegabæturnar þar
kostast af jafnaðarsjóðum amtanna, eður það eru vegir niðri í sveit-
um, og láta um þll vegi alla gilda því nær sömu reglur, hvernig

1372



sem menn svo vilja haga vegabótunum á þeim, hvort heldur fylgja

þar í frumvarpinu, og út víkka akvarðaulr þess UIl1 aukaveginn, til að
gilda einnig um þjóðvegina í sveitinni, eöur lata allt standa í stað,
hvað vegi þessa snertir, og víð það, sem mí er.

En af þessu leiðir þá aptur, a'ð þó menn eigi vildi 1Ít. víkka
reglur frumvarpsíns um aukaveglna, til a'ð gilda UIlJ þjóðvegina nlðrí
í sveitinni, og vildi heldur, að þa'ð Iyrirkcruulag héldist, sem nú er
um vegabæturnar á þeim, ætti menn þar fyrir eingan veginn a~
hafna frumvarpinu öllu, því ef menn gjörði það, Ieingl vegirnir á
fjöllunum einga aðgjörb, er þeir þó í sannleika þurfa, og líka eru

svo margar góðar og ágætur ákvarðanir í frumvurplnu um vega-
bæturnar yfir höfuð, hvernig vegirnir skuli vera til a~ geta heltið

svarlegir, hvernig fara skuli þegar nýja vegi þarf að leggja, hvernig
haga skuli verkinu vlð vegabæturnar og hvernig stýra því, um skyldu
jarðelganda að lofa að leggja nýja vegi um land sitt, með miirgu
fleiru, sem menn vantar nú þVÍ nær með öllu reglur fyrir, að það
væri ógjörníngur, að sLi hendinni á móti öllum þessum áhiirðun-
unum, og vilj.! elnga af þeim hafa j menn þyrfti ekki nema að Líta
að eins 16.- 26. grein frumvarpeins falla burtu, er hljóðar um

aukavegina, en gæti haldið öllu hinu af þVÍ með nokkrum breyt-
íngum. En eptir vorri sannfæríngu er það eina iirræðlð, sem menn
nú hafa, ef menn vilja koma vegunum niðri í sveitinni í nokkurt
betra lag, en sem þeir mí eru í - og það munu allir vilja, eður
aa minnsta kosti mun einginn vilja vera þekktur a'ð öðru, en vil]a
það - að út víkka áminnztar greinir Irumvarpslns 16.-26. til að
gilda einnig um þjéðveglna niðri í sveitinni.

Þa~ er auðséð, að það, sem mest hefir villt sjdnír stjórnarinnar,

er frumvarpið var. samið, og sem gjdrlr það miður aðgelngllegt, er
það, að hún hefir alltlð, að aukavcglrulr her á landi væri svo marg-
ir og stórir, að vinnan við þá mundi verða mikil, og það næstum
eins mikil og vlð alla þjöðveglna, eður ef til vill meiri; þetta ser
maður bæðl á því, hvað lltlð re IHÍn ætlaði til þjöðvegunna, og líka
öllum þeim nákvæmu ákvörðunum hennar nm aukavegln», sem
finnast í 11 greinum Irurnvurpslns, eður í 16. - 26. grein þess, og
eins á þeim miklu vlnnukröptum, er hún hefir ætla~ að verja til
þeirra j en bæði eptir þVÍ, hvað menn í almennu tali skilja vlð
ankavegl, j mótsetníngu við , alfaravegí, og líka eptir útlistun þeirri,

sem gjörð er á þjóðvegum í frumvarpsins 2. grein, verða þeir auka-
vegir, er Irumvarplð talar nm, bæði mjög fáir og litlir, og ver þekkj-
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um þá hreppa, sem alls eingir aukavegir yrði í, þeir er hrepps-
bændur þyrfti að við halda eptir frumvarpsins 16. grein, eins og líka
í sumum hreppum, að þeir fáu aukavegír, sem þar eru, eru svo
gócir af n.ítnirunnl, að þeir eingra böta þurfa með. það er því
auðseður hlutur, að hefði henni verið ástandið her á landi fullkunn-
ugt, mundi hún hafa dregið l.íngtum meira inn undir aukaveglna,
en hún hefir gjört, og ver erum fullkomlega sannfærðir um það, að
ef .íkvarðanlr frumvarpsins í 16.-26. grein væri út víkkabar til að
gilda einnig um þjóðvegina niðri í byggðum, yrðl víða um landið
veglrnlr niðri í sveitunum, að nokkrum árum liðnum komnir í bæri-
legt stand. það verður ætíð að kosta talsvert, hvernig sem menn
"ilja að fara, að "ib halda vegunum nlðrí í sveitinni, auk held-
ur að koma þeim í betra ástand, en sem þeir nú eru í; híng-
að til hefir þetta kostað það, að hver bóndi hefir orbíð að leggja til
einn mann í vegabætur, einn eða tvo daga á ári eptir því, hvort
miklar vegabætur hafa verið að gjöra eða litlar. Þes~i tilhögun hefir
mí ekki verið rett g\Í(), því fyrst og fremst hafa með þessu ekki
feingizt nógir vlnnukraptar, til að koma vegunum í gott horf; í ann-
an stað hefir þetta komið jafnt niður á einyrkjann, er varla hefir mátt
missa sig heiman að fyrir annríkí, og bændur þá, er marga vinnu-
menn hafa haft, og í þriðja lagi hefir þetta "erið skylduvinnu, er
menn ekki hafa getað keypt sig undan, þó þeir hefði viljað. Á
öllum þessulll göllum hefir nú frumvarpið, að vorri hyggju mjög
happasamlega r;í'bið bót, an þess þó að yfirgefa þann grundvöll, er
hinar mígildandi reglur fyrir vegabótunum hvíla á, og sem ver álít-
um mikils umvarðandí, og lángtum betra, en þó það hefði farið að
skapa ser einhverjar nýjar reglur, því svona getur það orðið að
sannarlegri réttarbrit, ef það fær tllhlýðílegar breytíngar, en eingin
kolleteypíng á lögunum, sem það hefði orðið, ef það hefði farið að
byggja á öðrum grundvelli, og smíða ser reglur, er einginn vlssl,
hvort yrði geðfelldar þjóðinni, og sem margir, ef til "ill, ekki kynni
að geta áttað sig á, er þær lít kæmi.

Frumvarpið hefir þannig 1, aukið vinnukraptinn til vegabótanna,
svo hann má nú álítast nægur til að koma vegunum í gott lag, án
þess þó beinlínis að íþýngja á þeim, er vegubótaskyldan áður lá á
herðum, einkum þeim fátæku, heldur með að kalla fleiri menn þeim
til aðstoðar við það, að gj(ira vegabétaskylduna lángtum almennari,
en hún áður var; 2, kemur hún nú jafnt niður á öllum þeim, er
unnið geta að vegabötnnum, og 3, hefir það SYO gott sem burt num-
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i~ skylduvinnuna, einkum ef þíngi~ fellst á breytíngu vora "io 20.
grein, og eímingis lofað þeim, að borga með vinnu, sem vildi; það
er því auðséð, að það er langtum frjalslegra, en ef það hefði heimt-
að gjald af mönnum, og úeltað vinnu, og einmitt af því það er svona
frjalslegt, mun það verða mjög vinsælt, er það kemst á, og margur
fátæklíngur verða feginn að nota ser af þessu frelsi, er það gefur
honum, því fatæklíngar hafa opt lítio að borga með, og verða tíð-
um fegnir, að vinna af ser skuldir, svo það er ætíð ísj;írvert að leggja
gjöld á þá, þó lítil se; menn gæti heldur sagt, ef nokkuð væri, að
frumvarpið ekki hefðí gelngið nógu langt í því, að lofa hverjum, er
víldl, að borga með vinnu, þar meiri hluti hreppsbænda getur synj-
a~ minna hlutanum um það, ef þeir álíta, að vegabótunum verði bet-
ur framgeingt á annan hátt, en Irumvarpið hefir þar viljað, að hags-
munir hreppsins yfir höfuð skyldi sitja í Iyrlrrrimí fyrir hagsmunum

nokkurra einstakra, og höfum ver því eigi þorað, að stínga upp á, að
þessu yrði breytt.

Loksíns skulum ver geta þess, a~ af því sumum hreppum, þar
sem miklar vegabætur þarf að gjöra, kann að velta það örðugt, að
koma vegunum hjá ser í bærilegt ástand, þá höfum vjer í sðrsklldrl
grein tekið upp ákvörbun, er lítur að því, ao aðrir hreppar sýsl-
unnar, þar sem litlar vegabætur er að gjUra, skuli styrkja þá ept-
ir þVÍ, sem í nefndri grein er nákvæmar tilgreint, til vegabótanna,

hvar "ib vegabæturnar aldrei geta orðið neinum hreppi of þungbær-
ar, og tílhlýðilegur jöfnuður fæst millum allra hreppanna í sömu
sýslu, hvað vegabæturnar á þjóðvegunum þar snertir.

Breytíngar þær, er "er nú skulum þessu næst leyfa oss a~ stínga
upp á í frumvarpsins einstöku greinum, hara flestallar rót sína í
því, að ver að greindum þjóðvcglna it fjöllum uppi frá þjóðvegunum
níðrl í sveitinni, og að VIH' rilftum, að frumvarpsins akvarbanir um
aukavegina eigi og ao gilda um þjöbveglna uíbrí í byggðinní.

Áminnztar breytíngar eru þessar:

Vii'l 1. gr.

Vegna skipta þeirra, er vjer, eptir áður sögðu álltum, a~ menn
verðí að gjöra á þjóðvegunum, verður her nauðsynlegt, ao bæta vlð
eptir orðið "aukavegi": "og þjóðvegum aptur í þjóðvegi á fjöllum
uppi og þjóðvegi niðri í byggðum".

Vio 2. gr.
Í þessari grein Irumvnrpsíns er akvörðun um það, hvað skuli
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vera þjóðvegir í métsetníngu víð aukavegina, af því mismunandi
reglur eru gefnar í frumvarpinu um hverja vegina fyrir sig. En af
því ver alítum, eptir því fyr sagða, ab aðrar reglur verða að gilda
um þjóðvegina á fjöllum uppi, og aðrar um þjóðvegina niðri í byggð-
um, og að þetta eigi að vera aðalskiptin á vegunum, alítum ver
nauðsynlegt, að her komi, í stað amlnnztrar akvörðunar frumvarps-
ins, önnur slík akvöröun, er sýni, hvað skuli álíta þjóðvegi á fjöll-
um uppi og hvað þjóðvegi niðri Í byggðum, og áliturn vér, að grein
þessi orðist bezt þannig: "þa vegi skal alíta þj6ðvegi á fjöllum uppi,
er liggja yfir fjöll, heiðar, eða stóra h.ilsa, byggða ii millum, og menn
almennt fara, enda þMt samgnungur milli þeirra byggðarlaga eigi se
mjög tíðar. En þ,i vegi skal álíta þjóðvegi niðri í byggðum, er
liggja eptir endilaungum sveitum og eins þvervegí þ.i, er liggja mill-
um þeirra vega, eður g.inga úr þeim upp lÍ Jjallþjdðveglna.

Við R. gr.
þessi grein frurnvarpslns, sem á kveður, að amtmaður skuli í

hverju einstöku tilfelli, eptir reglum frumvarpsins, skera úr því,
hvað skuli álíta sem þjöðvegl, og hverja vegi sem aukavegi. verður
eptir því fyrteoa að breytast þannig, "að amtmaður í þeim einstöku
tilfellum skeri IÍr, hvað skuli ,ílíta þjdovegl lÍ Ijöllum, eður setji tak-
mörkín millum þeirra og þjóðveganna niðri í byggðum". þa'ð er
sj;ílf;:;agt, að allir þeir vegir, sem ern fyrir ofan venjulega brifj arhaga,
ern Ijallvegtr, en ver höldum þó, að amtmaðurinn eigi ætti að vera
rígbnndinn við þetta Í úrskurði sínum, heldur að hann ætti að hafa
frjálsar hendur í að ákveða, eptir því, sem tilhagar á hverjum stað,
hvað langt ofan Í sveitina fjallvegurinn skull álítast að ganga, þa'ð
er víða, að Illjiig langt er ofan rir efstu búfjrirhögum og ofan í bygg\')-
ina, og mælir þ;i miklb fram með, a~ losa hreppsbúa meir eða minna
við veginn úr sveitlnnl ~lpp undir fjallið, eptir þVÍ, hvort þeir hafa
mikið eður lítið að gjiira víð vegina nlör! í bygbinni hjá ser. Eins
og ver nú álítum, að amtmaður ætti að "etja takmörkin millum fjall-
þjöðvcganna og þjóðveganna níbrl Í bygOinni, eins rillturn ver, a\')
sýslumenn aptur eigi a'ð skera úr því. hvað skuli álítast aukavegir
niðri Í byggbinni í mótsetníngu vio þjóbveglna þar. Örnt her á landi
eru víðlendarl en svo, a'ð nmtmenn þekki nokkuð til allra þeirra auka-
vega, sem þar eru, og þab væri þý'ðíngarlaust, ab hita þá skera úr
þessu, því þeir yrti að fara með öllu eptir skýrslum sýslumanna í
því. Og svo álitum ver nauðsynlegt, að sýslumenn tæki hreppstjóra
í rá\') með ser, bæði er þeir gjörð! áminnztar uppdstúngur til amt-

1376



manns um fjall-þjéðvegína, og eins er þeir sjálfir úrskurðuðu um

þjdðveglna í sveitinni og auka vegina, og þessu samkvæmt álítum vijr,

að grein þessi ætti að orðast þannig: "Sýólumenn skulu með raðuni
hreppstjóra bera upp vio amtmann uppástúngu um það, hverja vegi,
er liggja í sýslulll þeirra, eður upp úr þeim, skuli álíta fjallþjóovegi,
og ber þeim að hafa ofannefndar reglur fyrir ser í þessu, Skal
amtmaður síðan leggja rirskurð á nuílib, og ákveða um Ieið eptir
málavöxtum, hvað hver fjallþjóðvegur skuli gánga lángt ofan í byggo-
ina, hvort heldur ofan á þjóðveginn niðri í byggðinnl, eður 80 eins
ofan á venjulega búfjárhaga. Þe:3sum úrskurði skal síðan lýst it
manntalsþíngum Í þeim sveitum, er fjallvegurinn liggur millum. þar
á móti skal sýolumaour akveða, með rabum hreppstjóra, hverja vegi
nlðri f sveitinni skuli álíta þjöðvegt, eg hverja auka vegi, er se til al-

menntngs þarfa".
4. gr., frumv. 6. gr.

Í greinum frumvarpsins 4. - 15. eru gefnar ýmsar reglur fyrir
þjóðvegunum, bæði hvernig þeir skuli vera, hvernig haga skuli vega-
bótum ii þeim, og hvernig sá kostnaður skull berast, og er röbín á
greinunum þar öll samkvæm stefnu þeirri, sem frumvarpio hefir; en
af því ver höfum gjört aðalsklptín á vegunum öðruvísi, en þar er,
verður röðinni á greinunum í frumvarpinu ekkí reglulega haldíð, og
verður þá bezt, til að raska þó röðinni sem minnst, fyrst að gefa
almennar reglur fyrir vegunum yfir höfuð, er menn geta gjört með
að út víkka reglur frumvarpsins að því leyti verour í 6.-14. gr., svo
þær nái til allra vega yfir höfuð, og tala sföan um það serstaklega víð
fjallþjóhegina, og það serstaklega um vegina níðrí í sveitinni, en til

þess verour að setja 4. og 5. greinina í frumvarpinu aptur fyrir 14.
grein. þessu samkvæmt alfturn ver því, að nú ætti að koma frum-

varpsins 6. grein.
Til þess að gjöra hana almenna, verbur að setja fyrir orðið "þjóo-

vegir" í byrjuninni, orðin : "allir þjóovegir og aukaveglr"; sömuleiðle
stíngum "er upp á, samkvæmt breytíngu vorri víð 3. grein, að endir
greinarinnar: "þá skal hann ..• í þessari tilskipun", se orðaður þannig:
"þá skal sýslumaður, ef vegurinn er fjallþjöðvegur, senda um þetta
uppástúngu til amtmanns, er þá ræður málinu til lykta; en se veg-
urinn þjóo\"egur níðrl í byggo eður aukavegur. þá skal sýslumaour
með ráN hreppstjóra út kljá málio".

A.f því menn segja heldur "al> leggja "ag", en "gjöra veg", leyfum
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vðr oss ao stínga upp á sein oroabreytingu: "ellUl' nýr þjóðvegur ::le

lagður", í staðinn fyrir orðin : "eour nýr þjóðvegur se gjörbur",
5. gr., Iruniv. 7. gr.

Her vereur samkvæmt þeirri röú í greinunum, er ver stíngum
upp á, að breyta "í 8. gr." til "í 6. gr."; eins verður, iii all gjöra
regluna almenna, að bæta inn í eptir orðið "þjóúveg" orðunum: "og
aukaveg", líka breyta orðunum "viú hann" í ",iú þá". Af því
stundum getur staúio svo ri, aú tilfaungin í veginn geti ekki feingizt
jnrðelgandanum ab skablausu, verbur nauðsynlegt, all bæta víð enda
greinarinnar orðunum: "nema tilfaungin hafi verið tekin honum í
mein".

6. gr., Irurnv. 8. gr.
þessi grein álítum "er :10 ætti að vera óbreytt, þó svo aú endir-

inn frá orðunum: "undir hliðsjón sýshunanns", ætti ab falla í burtu.
því 1, sýnist oss, aú 8VO vel [arðeigandinn, sem amtmaðurinn ætti
ao eiga kost lí, að fá yflrskoðunurgjörð, ef hann vildi, og að þetta
þurfi UIII hvorugan aú til taka, heldur fljóti það ar sjálfu ser, :1'0 í
þessu tilfelli, sem alstaðar annarstaðar, megi hlutabelgendur beiðast
yflrskoðunar, ef þeir vilja. 2, sýnist oss ósanngjarnt, ao eigandinn
skuli ekki fli endurgjald, þó nýr vegur se lagbur yfir eingjar haus,
ef þar á annað borð fyr hefir legio vegur annarstaðar um eingjarn-
ar; því það getur hæglega svo á staölb, 11'0 eigandanum se til mikil"
tjóns, að nýr vegur se lagður á öúrnllJ stað um eingjarnar, en hinn
gamli vegur 1;1.

7. gr., frumv. 9. gr.
þessari grein viljum "er halda með öllu óbreyttri, en elnringls

til ao gjöra greinina almenna, bæta inn í eptir orðin "ao minnsta
kosti", orðunum : "en aukavegír 5 álnir", og er sú ákvörðun sam-
kvæm frumvarpsins 19. gr.

8. gr., frum". 10. gr.
Af sömu ástæðum stíngum "er upp á, 110 þessi grein byrji

þannig: "Þjó~)\'egi og nukavegl skal, o. s. fn. ",
9. gr., frumv. 11. gr.

Þe~di grein álítum "er HO eigi að haldast óbreytt.
10. gr., frumv. 12. gr.

Her álítum ver nú þurfi 110 bæta inn í eptir orðín : "skulu torf-
brýr þessar", þessum orðum : "þar sem undirstaðan er mjög laus";
því ie undírstaðan ekki laus í ser, er það bæði óþarft, og ckkí nema
til hins verra, ao hafa brúna IlYO háa, sem stendur í frumvarpinu;
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eins er það langtum of mikill halli á brúnni; se hún mjó, ef hún

ætti að vera 1/2 alin hærri f miðju, en til hliðanna; það verður ætíb
að vera nóg, að vel halli út af brúnni frli miðjunni til beggja hliða,
og því rílítum ver, að í staðinn fyrir orðin : "en í miðju 2, eður 2%
danskri alin hærri að því skapi, sem torlbrúin er breið", setjist þessi
orð: "og í miðju svo há, að vel halli út af til beggja hliða".

11. gr., frumv. 13. gr.

þar eð þessi grein frumvarpsins gæti misskilizt svo ~ sem þar
væri ætlazt til, að brúa skyldi allar litlar ár og læki, en auðsj.ian-
lega þó mun vera meiníngin, að það eimingís se gjört víð þær smá-
ár og læki, er stundum geta orðið í vatnavöxtum hættulegar eða
ófærar, þá álítum ver betra að bæta inn í eptir orðið "skal « í fyrra
hluta greinarinnar: "ef nauðsyn krefur, og því", en sleppa aptur út
úr orðunum: "þar sem þær liggja svo og að öðru leyti".

12. gr., frumv. 14. gr.
þessi grein álítum ver að ætti að haldast óbreytt.

13. gr., frumv. 4. gr.
Reglur þær, er í þessari grein eru gefnar um þjóðvegina yfir

höfuð og afskiptum þeim, er amtmaðurinn á að hafa yfir þeim, geta
eptir skiptum þeim, er ver höfum gjört á þjóðvegunum á fjöllum
uppi og nlðrí í sveit, í sambandi við það, að ver höfum rilitið, að
vegirnir niðri í sveitinni mestmegnis ætti að standa undir umsjón
sýslumannsins, að eins náo til fjallþjó'ðveganna, og samkvæmt þessu
álítum vér að orða ætti greinina þannig : "SýsluIlIaður skal á ári
hverju innan loka janúarmánabar senda amtrnanni nákvæma skýrslu

um þau verk, er vinna þarf hið næsta sumar "ið fjallþjóðvegi þá,
er liggja í sýslunni og upp úr henni; skal þeirri skýrslu fylgja uppá-
stúnga um, hvernig verkið verði sem haganlegast unnið, og með sem
minnstum kostn ati, og enu fremur áætlun um kostnað þann, er hann
hyggur að til þess þurfi j skal hann í þessu hafa ráðfært sig á'ður
víð þ,í hreppstjóra, er næstir búa fjallvegunum. Amtmaður skal síð-
an eptir þetta á kveða, með hverjum hætti verkið skuli vinna, og
hversu miklu fe megi "erja til .iminnztra vegabóta næstkomandi sum-
ar; og á hann að gera sýslumannl það til vitundar innan loka apríl-
mánaðar.

14. gr. Irumv. 5. gr.
Af þeim í næstu grein á undan umgetnu ástæðum verour í stað-

inn fyrir oröið "þjóðyegnr(' að setja "fjallÞJó'ðvegur(C. Ver ætlum

betra, að bætt væri inn f, eptir orðíð "uppboðs((, orðunum: "á mann-
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talsþíngi í næstu sveit ,-i~ þjú'UjallH'ginn((. Ver "iljum og láta bæta

inn í eptir orðin : "hafa gætur ,i((, orðunum: "gegn sanngjarnri borg-
nn"; því oss finnst, a~ umsjdnarmlinnunum bæri hún.

15. gr., frumv, 15. gr.

Af ástæ~u!ll þeim, er fyr hafa verið tilgreindar, verður ab byrja
greinina þannig:

»Útgjöld til vegubóta ,1 öllum fjanþjó~"egum, og eins til þeirra
verka, sem nefnd eru í 12. grein, skal o. s. fn'. (', og eins atl breyta
verður orðunum: "a~ kostnaðurinn til nýrra vegavíbgjörða og ,-i\)-
halds allra þjó~,vega í amtinu ((, og höldnm ver all na'gi, a~ setja í
stall þeirra: "í amtinu að allur kostnaðurlnn". Endirinn: "en skyldi
- er á kveðið", hlýtur og af sömu astæðum ab fulla burtu, með því
oss getur eigi heldur fundizt SIÍ ákvörðun neitt sannsýn. þó ;,IÍ skylda

væri lögð á allt arntlð, að bera í sarnelníngu kostnað þann, er þarf
til þjóðvegunna niðri í sveitunum, eins og frumvarpið hefir ætlazt til.

16. gr., Irumv, 16. gr.
Samkvæmt því, er "er höfum sagt áður, álftnlll vðr, a'll grein

þessi og fylgjandi greinir, er hljói'la nm aukavegina eigi a'ð lít víkk-
ast til þjöðvegnnna niðrí í sveitinni. Frumvarpíð I!jörir rá~ fyrir,
að skylduvinnan all vegubötunnm skuli hvíla lÍ lillum verkfærum

karlmönnum, sem eru millum 18 og 60 ára; en 0';5 þykir hæfi legra,
n~ Líta hann ai'l eins hvíla ;í mönnum millum h·ítng~ og fimmtugs,
því bæbí eru f;lir fullhnrðnaðlr, ella geta talizt fullkomlega verkfærlr,
fyr en þeir hafa ná~ tvúugsaldtí, og þeir, sem ern yfir fimmtugt,
eru sem cptast farnir a~ fella af, og þola ekki ao gefa sig í str.ínga
vínnu ; :lll vísu tapast ,iú þetta nokkuð af vinnukrnpti þeim, er frum-
varpið hefir ætlazt til, ab g;ínga skyldi til vegabötanna, en þessi
vinnumissir getur þó aldrei orblð 1IVO stór, :I() hann geti orbib vega-
bótunum til neins verulegs linekkis, og þessi breytrng ætlum "er all
verbí vinsælari meðal almennings. Ab hreppsbændum er l<iti'ð í sjálfs
vald, hvort þeir heldur sjálfir vilja "inna að vegabötunum, eöur a't'>
menn se leigðir til þess álítnm ver mjiig hagfellt, en kjósi þeir þetta
síðara, vantar ákvör'ðnn um það, hvernig meta skuli hvert dagsverk,
því borgun SIÍ, er þeir í þessu tilfelli ætti að hik» til vegabétanna,
mætti þó eigi verba meiri, en dagsverkum þeim nemur, er þeir eru
skyldir a~ láta, og þess vegna ætlum ver a'b dagsverkið ætti að met-
ast eptir verðlagsskránní, og eindagi it því vera um sumarmál. því
Ii því þarf að halda tíl vegabóta sumarið eptir, og verður þess ,'egna
að mega takast lögtaki, ef það eigi er þá goldið,

1380



Mc~t samkvæmt þessuni breytingu III leyfum ver OSd aa stinga
upp á, aú greinin ort.ist þannig: "BlÍendur i hverjum hrepp, og eins
luismenn og luusamenn, þeir dem þar eru heimillsfastir, skulu skyldir
aa bæta og '·iú halda þjóðvegum þeim, er þar liggja um hreppi nn,
og eins aukavegum þeim, sem þar eru nauðsynlegir til almennings
þarfa, ,,'0 að vegir þessír ávallt se i góúu standi. l'ao, sem vinna
þarf að vegum þessum, er skylduvinnu, og skal Mn jafnt hvíla á
öllum verkfærum karlmönnum Í hreppnum, sem eru millum tvítugs
og fimmtugs, hvort sein þeir eru af bændastétt eða ekki. Ef hrepps-
bændur, eða meirl hluti þeirra, kynní heldnr að æskja, annaðhvort
að einhver taklst á hendur vegubæturnar fyrir kaup, eða þá að menn
se leigcír til þess, en um þ"o sbi taka ákvörðun ;í hreppsklluþíngl

á haustin, þú er þeim þat heimilt, og skal þá fyrir hvert heilt dags-
verk greiða borgun, eins og þaú er metið í verðlagsskrannl það ár;
húsbóndinn grelðír gjaldio fyrir sig, og þá verkfæru menn, sem hjá

honum eru, og skal þVÍ gjaldi lokið til hreppstjóra innan næstu
sumarmála. Gjald þetta ma taka lögtaki, ef það ekki er greitt í
tæka tíú".

17. gr., Irumv. 17. gr.
AC ristæðun: þeim, er nefndar eru í 16. grein, leiðir, ao þær

uppástúngur hreppstjóra UIII vegabætur, er her greinir, og svo Yerða

ao nú til þjóðveganna þar nlðrl í byggðínnl ; oss þykir og betra og
ljósara, a'b halda sömu orðunum um aukavegi þá, er hreppsbúar í
sauieíníugu ciga ao ,·io hald ••, sem vio höfð eru i .íturneflldri grein;
orbin : "hina almennu aukavegí", ætti því aa breytast þannig, aú í
stað þeirra kæmi: "þj6t,·egina i hreppnum, og '·iú þá aukavegi, sem
þar ern nauösynleglr til ahuenníngs þarfa". Eptir orðln : "næstu grein
á undan", viljum ,er bæta inn Í: "og skýrslu um þá raðstöluu, er
hreppsbændur hafa tekið samkvæmt siirnu grein um þab, hveru ig
vinna skuli að vegabétunum", því þessi skýrsla finnst oss nauðsyu-
leg. Ver viljum og Lita breyta orðunum: '7Í seinasta lagi innan loka
apríluuinabar", til: "fyrir sumarrual", því vér alítum ófært, að s,í í
greininni nefndi úrskurður sýslumunns dragist Ieingur.

18. gr., ný grein.
Af þvf vogabæturuar eigi þurta uð fara fram UI1l allt landið ~í

sama tíma, getu!' svo ,ið borið, að einhver flytti sig úr einum hrepp,
aöur en Iaríð væri að gjöra þar vegabætur, og inn í annan, þar sem
búið væri ao af ljúka þeim; og eind líka á hinn bóginn, ao ekki
væri fario ao vinna ao vegabétum, þegar hann kemur, i hreppnum,
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sem hann flytti sig í, en hefbí verið btíi~ a~ því, þegar hann fór, í
hreppnum, sem hann flutti sig úr. _Þa~ er nú auðsætt, a~ í fyrra
dæminu slyppi hann með ölln hjá vegabótum heilt ár, en í seinna
dæminu yrði hann tvísvar a~ "inna að þeim á sama ári, ef eigi
væri nákvæmar til tekið en svo, að hver skyldi vinna að vegabótum
í þeim hrepp, sem hann væri heimilisfastur í, þegar vega bæturnar
fram færi þar; það verður því að einskorða þetta betur, en gjört er
f frumvarpinu, svo einginn ruglíngur geti risið út at' því, hvar hver
eigi að vinna að vegabétum hvert ár; "er álítum mi, að bezt se að
fara í þessu eptir því, hvar hver er heimilisfastur um hreppskila-
þíngin, og að hann ætti að "inna að vegabdtum þar í hreppnum
vorinu eptir. t>etta kæmi vel saman víð það, að hreppstjórarnir
eptir 17. grein eiga a~ gefa sýslumanninum þá nafnaskrri yfir alla,

er þá eru í hreppnum og vinna eiga að vegabötum, eins og það er
og tilhlýðilegt, að sá, sem reistr bú i einhverjum hrepp, lrit! eigi
fara að "inna þar að vegabótum sem bóndi, fyr en að vorinu eptir;
uð vísu fram (ara eigi hreppaskil á haustin um allt landið sama dag,
en þau eru þó haldin um þann árstíma, sem einginn hefir bristaða-
skipti á. Ver álítum bezt, ab þessi ákvörðun kæml fram í nýrri
grein, og ætti bezt við millum hinnar 17. og 18., og gæti orðazt

þannig: "Í þeim hrepp er hver maður skyldugur að "inna að vega-
bótum, sem hann var heimilisfastur i haustinu áður, er hreppaskil
voru þar haldin".

19. gr., frumv, 18. gr.
AC sömu ástæðum og nefndar eru í 17. gr. verður her að setja

Jyrir "aukayegum" orðin: "þjóðvegum niðri í sveit, og þeim aukaveg-
um þar, sem nauðsynlegir eru til almennings þarfa ",

Frumvarpsins 19. gr. verður, eptir breytingum vorum á frum-
varpinu IH)r á undan, óþörf, og verður Því að falla burtu.

20. gr., frumv. 20. gr.
Her er aa vísu hverjum leyft, a~ greiða borgun í peníngum

fyrir skylduverk þa'b, er hann á aa "inna, en samt er sagt, a'b hann
aður verði þ6 aa koma ser saman um það við hreppstjörann, sem
aptur it aa útvega annan mann í hans stað fyrir borgunina. þao
er auose'b, að þetta leyfi mundi koma fáum a'b haldi, því sjaldnast mundi
hreppstjórinn vera viss um, a'b geta feingíð marga utanhreppsmenn
í stað þeirra, er beiddu hann um lausnina, og fl hreppsmönnum ætti
hann eigi viii um þær mundir, SYO hann mundi verða neyddur til
að neita flestum. þetta þykir oss míður frjálst, og viljum ler láta
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hrern eiga fulla heimtíngu á því, n'ð þurfa eigi a~ vinna skylduverk-
i~, ef hann fram bÝ~llr borgun fyrir þa'b svo tímanlega, ab hrepp-
stjórinn getur aptur útvegað annan í hans stað, ef hann er ab flí,
en þá stoðar það samt eigi, ab gjöra hreppstjöranum a'b skyldu, ab
lítvega þá strax aha í stað þeirra, er þannig kynni a'b borga fyrir
sig. Ef pörf gjörist, hlýtur hreppstjórinn og ætíð eptir á að geta
feingið fyrir borgun ina nógu marga, til a'ð "inna þau skylduverk, er
eptir urðu, þó hann kann ske ekki geti það, meðan allur almenn-
íngur er "ið vegabæturnar. þessu samkvæmt aliturn ver, að orðin
"ef aður er" - "er hann hefir greitt" eigi a'b falla hurtu, og aptur
setjast í þess stað : "ef hann greibír hreppstjdrnnum, líður en vega-
ruðníngsseðllllnn fer a'b gánga um hreppinn, borgun þar fyrir eptir
verðlagsskní þeirri, er þar þá gildir".

Seinna í greininni er ákveðið, hvernig fara skuli fyrir þeim, er
bregðist að koma, þegar hann se kvaddur til vegabóta, og ef hann
ekki IIafi lögmæt forföll; en bæði virðist o-ss hreppstjóranum her geflð
of mikið vald í ao ákveða borgunina, og líka sést þa'b eigi ljóslega,
hvað sá eigi að borga, sem hefir haft forföll, en það er þá anháM'b,
a'b hann muni eiga að borga fyrir sig, en sleppa hjá sektum. Vegna
þessa viljum ver breyta klausunnni ; "Breg\'iist(( - "fyrir annan verk-
mann", og orba hana þannig: "SiilllU bcigun skal og sá greiða,
sem sökum nauðsynja sinna eigi getur komið til verka, er hann er
til þess löglega haddur, þó hann eigi hafi greitt hreppstjéranum
borgunina fyrir fram; en hafi eingar nauðsynjar hamlað honum fr;i
að koma, skal hann a'O auk greiða í sekt 32sk." Setníngin: ,,1';\'0
er vitaskuld" - "einum bæ" virðíst oss óþörf og megi Því missa sig;
þá vereur a'ð laga setníngnna Ii eptir, SYO hún eigi "ie það undan-
geingná þannig, að orðunum "og ti lnisbrindinn" se breytt til: ,)JÚ:3-
bóndi lí".

A'b gjöra húsbénda að skyldu, a'b borga dagsverkið fyrir þann
verkmann hans, er eigi kemur til vegnbótanna, og það þó verka-
manninum se um það a'ð kenna, þegar húsbóndinn þó aptur má
halda borguninni inni í kaupi hans, finnst oss eðlilegt og gott; en
þar Ii mót finnst O"d það miður tilhlý'bilegt og óþarft, að skylda
hann til að borga sektirnar fyrir verkmann sinn, þú þær so litlar;
það gæti ollað húsbónda nialsdkn, ef hann stæe.i í þeirri meiníngn,
a() verkamabur hand hefði hart forfalI, og vildi því eigi borga þær,
og ef þao nú sannaðist, að verkamaðurinn ekki hefði haft Iorfall,
mundi nuilskostnaðurlnn falla ,i luisbónda saklausan, og hann einga
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lelðrðttfngu fá á því hjá verkarnannlnum, sem hann kann vera Minn
að borga kaupið. og sem kann ske ekkert á til. Oss finnst og, al'>
þeir 32 sk., er verkamaðurlnn á að gjalda, eigi geti kallazt rettilega
sekt, ef það opinbera eigi á a~gáng ab honum með ab borga hana;
þeir verða þá lángtum rðttllegar skoðaðir sem skuld, er verkamabur-
inn kemst í \'i~ húsbóndann. Og loksins vitum ,'er ekki, hvernig
menn ætti að fara að ,-ib húsbóndann, ef hann ekki "iII eða getur
borgað þessa 32 sk. fyrir verkamanninn. Ver stfngurn því upp :i,

að þessum orðum : "og gjalda ákveðnar sektir", falli burt, og sömu-
Ieiðís, a~ orðin : "af börnum hans eða vinnufélkl", breytist í "syni((,
því það er nóg, og ab eptir orðin: "á burtuverunní" setjist: "sektirn-
ar borgi hinn seki sjálfur". Af því eigi er "íst, a'b hreppstjértnn
æti'ð geti felngíð mann í stað þess, sem ekki kemur til vega bótanna,

verður nauðsynlegt, a'ð breyta orðunum "ofannefndar sektir", í: "ön
ofannefnd gjöld og sektir". Ver álítum og nauðsynlegt, a~ gjör\'}
Re ákvörðnn um það, að hreppstjórinn sendi sýslumanni árlega reikn-

ing yfir tekjur og Í1tgjöld vegasjdðsins, og a~ því eptir orðið "á-

kveður" verN sett:
"Greinilegan reilmíng yfir tekjur og útgjiild Iijó~s þessa skal

hreppstjóri árlega senda sýslumnnní um lelð og hann sendir honum

skýrslur þær, er geti~ er um í 17. grein". Oss sýnist greinilegra a~

orða seinustu klausuna : "Hefjist dei!a"-"ekki komið" þannig: "þa'ð
skal álíta, ab Sll hafi eingan sent í sinn s tað, er sendir þann mann,
er hreppstjóri með tveimur tilkvöddum mönnum álítur óverkfæran".

21. gr., írumv, 21. gr.

Hve nær se hentugasti tími ti! vegabóta á vorin, er komlð undir
tfðlrm! og hvernig árar, hvernig annari vorvinnu fer fram og mörg-
um fleirum atvikum, sem geta verill ýmisleg í hverjum hreppi; þessu
getur sýslumaður eigi verið nærri svo kunnugur um alla sýsluna
sem hreppstjórar eru það hver í sínum hrepp; hver hreppstjóri get-
ur því langturn betur fyrir hreppsbúa sína til tekið, hve nær vega-
bæturnar skuli þar fara fram, en sýslnmaburlnn, og þessu hafa þeir
og einlægt r;iN'ð, og ver sjáum einga ristæðu til, að láta þá fara að
hætta því nú. þa'ð er og bezt, ab vegabætur fram fari sem fyrst á
vorin auðið er, og a'ð þær yrðl um gnrð geingnar alstabar nokkru
fyrir slátt. þessu samkvæmt skulum ver stínga upp á a'b orðlð :

"sý"lnma'ður" í byrjun greinarinnar breytist í or'ði~ "hreppstjóri",
og að orðin "á ö'brllJn tíma, en í Illaí e'ða" í "seinna en f". Eptir
fyr te'bu má endirinn frá "út af þessu" burt falla.
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22. gr. frnmv, 22. gr.
Af því seinni hluti greinar þessar getur, ef til "iII, nokkuð mis-

skiIizt, og það gæti líka stnndnm orðið of seint fyrir bóndann á
seinasta bænum í boðlelbinnl, að hafa ekki nema eins dags undirbrín-
ing, leyfum ver oss að stínga upp á, að hann orðist þannig frá orðun-
11m: "bera hann bæja:í milli tafarlaust nm hreppinn": "eptir boðleið
reUri. Skal hreppstjóri senda hann svo tímanlega að hann komist
alla boðleið í hið minnsta tveim dögum fyrir hinn ákveðna verkdag".

23. gr. frnmv. 23. gr.
Af Þ"í þa~ mun velta mörgum örðugt, einkum þeim, sem eiga

heima lnngt í burtu, að koma til vegnbétanna fyr en á dagm;ilum,
verður lángtum haganlegra að ákveða, að verkið skuli byrja á dag-
m.ilum og enda á náttmrilurn, en að Líta það byrja einni stundu
af miðjulll morgni, og enda einni stundu eptir miðaptan ; ver ætlum
þ\'f betra, að setja fyrir orbin : "innan sjöundu stundar að morgni"
orðið: "á dngmrílum", og fyrir: ,,~önndu stundar að kveldi", oreið:
"náttm;íla ('.

Áharðanir þær, sem eru í seinni kafla greinar þessarar um þá,
sem koma of seint, 0, s. frv., virðast oss of smásmuglegar og ó.;ann-
gjarnar ; vér ætlum aa bezt se, að yfirláta til hreppstjöra að meta
verkfall það, er Hrl' ur. það er ekki öröugra, en að meta, hvort
einn, sem sendur er í annars stað, se verkfær eða ekki, og þetta á
þó hreppstjóri að gjöra eptir 20. gr., og höldum \'er því, að allur
þessi kafli frá oröunum : "tilkvaddur er", ætti að breytast þannig:
"kemur seinna til verka, en mí var sagt, eða fer fyr í burt, eða yfir
höfuð eigi er allan hinn til tekna tíma við vinnu sína, þá skal hann
gjalda svo mikil) í verkfall, sem hreppstjón með tveimur tílkvöddum
mönnum metur, og hafi hann eingar lögmætar nauðsynjar haft, aa
auk í sekt 32 sk.

Loksins þykir oss ..vlökunnanlegra, eptir því sem her á stendur,
aa breyta orðunum )Já Í:;landi« í orðin "þar í sveit".

2,1. gr. frurnv. 24. gr.
þessi grein höldum ver al) ætti að vera óbreytt.

25. gr. frumv. 25. gr.
Eins óbreytt.

26. gr. frumv. 26. gr.
Endirinn, "samkvæmt" =:» viðvíkjandi", höldum ver a~ mætti {alla

bnrtu, þvi 8e ekki verkið svo af hendi leyst, sem akveblð hefir ver-
ið, getur þa~ ekki sagzt að vera öaðflnnanlega gjört.
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27. gr. ný grein.
Þa~ eina verulega, sem menn gæti haft II móti þeirri tilhögun,

a~ hver hreppur skuli kosta allar vegubætur á þjó~vegllnum hjá ser,
er óneitanlega það (eins og ver fyr höfum drepið á), að vegabóta-
skyldan kemur eptir Þ\Í nokkuð misjafnt niður lÍ hreppa, þar sem
í sumum hreppum er híngtum meira að "inna að vegabdtum, heldur
en í <iðrum, en ii þessu mætti ráða bót með þVÍ, ll\') gjöra þeim
hreppum, sem ekki þyrfti sjalfir á öllum skylduverkum sínum að

halda, það að skyldu, að leggja nokkurt gjald til vegabóta í þeim
öðrum hreppum sýslunnar, hvar dagsverkin ekki dygði, og þessu

samkvæmt leyfum "er oss, að stínga upp :i nýrri grein, er yrbl hin
27., og orða hana þannig: ,)Nlí. ern vegirnlr í einhverjum hrepp búnir
að fá þ;í umbrit, að þeir ern komnir í Iögboblð lístand, eða þeir ern
að landslögun til svo g6Mr, að ekki þarf að halda á öllum þeim
skylduverkum. er þar til falla, til a'O halda þeim víð, þ;i skal sá hrepp-
ur greiða nokkurt gjald til vegnböta í þeim hreppum sýslunnar, sem
mest þarf að starfa að vegabótum í. Gjald þetta ákveður sýslu-
maður með tveim óvllhöllum mönnum, og má það aldrei meira vera.

en svo, að það se borgun fyrir helmíng af þeirri dagsverkatölu. er
ekki þurfti að hafa til viðhalds veganna í hreppnum; þegar svona
ber undir, skal þess gætt, að gjaldi þessu se varið til vegnbéta í
þeim hrepp, sem gjaldendurnir helzt eiga Ieið um.

28. gr., frumv. 27. gr.
Sem orðabreytíngu leyfum ,'er oss a'O stínga upp á .:sínulll ((

fyrir "þeim sem þeim er trúað fyrir". Orbín "ö'ðrum vegum í sýslunni"
þykja oss ac nokkru leyti of én.ikvæm, og ætti Í stað þeirra að setj-
ast "nilllcsynlegu aukavogum þarf'. Oss þykir líka viökunnanlegra,
ac sett væri orðin ,,;Í::;tand veganna" í stal) orðsins "það".

29. gr., Irumv. 28. gr.
þar eð her ac framan er nákvæmlega til greint, hvaða umsjón

amtmenn skuli hafa yfir vegunum í umdæmum sínum, virðist óþarft
að ta ka það her upp aptur, heldur að eins ac fela þeim lÍ hendur,
að þeir sknli hara nákvæmar gætur að ástandi veganna, þegar þeir
eru á emba-ttisferðnm sínum, og eins a'O þeir gæti ac því, að sýslu-
Illenn og hreppstjörar gæti skyldna þeirra. som lögin í því efni leggja
þeim á herðar. Af því vér og ekki relngjum, að hver amtmaður
muni lata ser svo annt, "em honum er unnt, um vegina í umdæmi
sínu. virðist oss óþarfi, að þeir ,írlega sendi skýrslur Ilm ástand þeirra
til démsmálar.iðsine í Danmörku; einkum þykir OS5 óþarft, að þeir
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'skuli senda þánga~ skýrslur sýslumanns, því bæð! sjaum ver ekki
nytsemi þess, og getum eigi skilið, til hvers dómsmálar;íllill gæti ösk-
all, ab fá þær sðrskilt; þar lÍ Jl'óti virblst 08S það a'skilegt í marga
staði, og gæti, ef til "ill, komið seinna elnhverntíma all líði, ef þær

. skýrslur lægi kyrrar her lÍ landi og væri geymdar hj.í amtmöununnm.
"Þegar nmtmenn eru í embættisferðum sínum, skulu þeir skyldir

ab gefa nákvæmlega gætur ab vegunum i umdæmum sínum, og að
sýtilulllenn og hreppstjörar gæti skyldna þeirra, el' hvíla á þeim eptir
þessari tilskipun, og eiga þeir á ári hverju all senda amtmanni skýrsl-
ur um ástand veganna; skal í henni vera greint frá, ekki all eins
hve mikill, heldur einnig hvernig hafi "erill starfað ab vegagjörðum
á ári hverju".

30. gr., frumv. 29. gr.
Sem orðabreytíngu "ib þessa grein skulum "er stínga upp ;i,

a'b í stað orðanna : "yfir~.iónin er framin í fyrsta sinni ella hún er
ftrekuð", komi "broti'b er framill í fyrsta sinni, eða það er Itrekað",
þVÍ orðið "yfir~.i6n" er hér of \int. Orbln : ,,"örllllr og sæluhús",
breytist í "sæluhlÍ5 ella vörður", Eptir orc.ill "brýr" falli orðið
»"örbllr" burtu, því bæbl eru þær cptast tir grjóti, er einginn "ill
fenýta ser, svoleiðis sem þeinkzt getur UIll brýr og við 'ÍT sæluhris-
nm, og SYO er rett á undan Mill all akveða hegníngu fyrir það, ef
vörður eru skemmdar. Samkvæmt skiptum vorum lí vegunum og
öðru, er þar all lýtur, verður her all setja eptir orðin: "ef þjóðveg-
ur" orðin : J,á fjöllum uppi".

31. gr., frumv. 30. gr.
Af því oss þykir sjlilf~agt, all tilskipun af 24. janúar ] 838 n:l'N

til afbrota þeirra, er her ræðir um, virðist oss óþarft, all þess se
her getið, og stíngum því helzt upp á, að endirinn: "og skal aC>öðru
leyti - ] O. gr." falli burt; sem orba breytíng stíngum ver og upp
á, ab orðið ,,"i'ðvíkjandi" breytíst í "út af",

3 2. gr., frum". 31. gr.
þessi grein álíturn "er að eigi að standa óbreytt.
Meb aðurtöldum breytíngum r.íbum ver þínginn til all allhyllast

frumvarpið, og Litum ver her með fylgja afskrlpt af því, löguðu eptir
-nppastúngnrn vorum.

Reykjavík 9. dag ágústm. 18~9.

Jón Petursson, Ólafur Jðnssson; Jón Sigurð.~son frá Gautlöndum.
framsöguma'ður. Með tilliti til okkar ágrelníngsatkvæðia:

Ásgeir Einarsson, Jón Sigurðsson frá Tandraselt.
formabur.
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Ver minni hluti nefndarinnar, Ásgeir Einarsson og JónSigurðs-
son fni Taudraselí, bítum þannig stuttlega ágreiníngsatk,'æ'bi vort í
ljó"i.

þa'ð var ekki leíngl, sem "er g.ítum verið meira hluta nefndar-
innar samferða :í hinum torfæra vegi frumvarpsins, því þó hann hafi
þótt égreiður híngað til, virtist 05S meiri hluti nefndarinnar gjöra
hann langtum ögrelðarí, með því at kollvarpa mestöllum grundvelli
hans strax í 1. gr. Irumvnrpslns; ver leggjum nú eingan dóm lÍ þat,
þó meiri hlutinn hefði ekkert tillit til þess, sem alþingi stakk upp
á 1855, þegar þat hreifði málinu fyrst, og ekki meðferð þingsins á
rnalínu 1857, einkum þar stjórnin lagbl svo harðan dóm á meðferð
þtngslns á m.ilinu 1857; en þat furðar oss, at meiri hlutinn skyldi
ekkert tillit hafa til þess, er stjérnln lagði vægustari dóm á af upp-

asningum þeim, sem bornar voru upp á þinginu 1857, því þn'ð er
auðséð, at stjórnin hefir ekki leitt hj;í ser gal1a þá, er mögulegt var
að finna að, af þeim abgjörðnm þíngsins þ.i,

En oss minna hlutann furðar li því, að meiri hluti nefndarinnar
skuli hara strax í 1. greininni kollvarpað mestöllum aðalgrundvelli

frumvarpsins (innan urn allar þær lofræður. sem meiri hlutinn flytur
yfir því), með því a'ð skipta þjéðvegunum í sundur, og þar með að
taka upp skylduvinnuna lí mikinn eh mestan hluta þeirra, sem reynsl-
an hefir :;jnt svo liÍngan aldur at hefir stabið vegabótunum fyrir

þrifum, og þail alfturn vðr aðalkost frumvarpsins, að hún var ao
mestu af tekin og hefir stjérnlnní í því ekki þótt nein vanvlrða að
fara eptir upp.istringu alþíugl» 1855, en ekki cr þar með búlð fyrir

meira hluta nefndarlnnnr, heldur gjörir hann sklptíngu þessa svo
flrikna, a'ð Iurbu gegnir, og viljum ver at eins taka eitt dæmi úr 3. gr.
Irumvarps meira hluta nefndarinnar, til a'ð sýna þetta; þar stendur:
"Sý::;lulllenn skulu með rútuIII hreppstjórauna bera upp vlð nmt-
Illenn uppastúngu, o. s. frv."; eptir þessnrl grein á amtmaður að
skera tir því meðal annars, hvort fja\1þjál'l,'cgur skuli g;ínga ofan í
byggtina, eöa :10 eins ofan í búfj.irhuga ; lÍ þetta lÍ nri amtmaður
að leggja úrskurð í ölln amtinu, nl. hvað langt búfj.írhagur nM; nú

"ita menn, at "stlÍrir hálsar", sjá 2. gr., eru opt allir btífj.írhagar,
þlÍ erfi 'bara se ab gjöra á þeim vegabætur en yfir litla heiði; getur
því orðið hinn mesti ágrcinílJgur út úr þessu atriði, bæði milli hreppa
og sýslna, því þat er n.íttrirlegt, þá hver hreppstjóri vilji, að í sín-
um hrepp dragist sem minnst undir þjöðvegl í byggð niðrl, í þeim

hrepp, er hann ,i að sjá um vegabætur i, einkum þegar vegabóta-
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gjaldið kemur svo ójafnt á í hreppnum, eins og meiri hluti nefnd-
arinnar stíngur upp lí; þa'/) er þó líklegust, a'/) úrskurður amtmanns
verði þ(l optast byggður Ii nppasninguru hreppstjóranna í þessu efni,
því sýslumenn mundi sjaldnast leika ser al'! því, a'/) ríl'Ja fram til
fjallvega í allri sýslunni, þó þeir væri ekki, nema 8,'0 sem 10-12,
svo þegar leið amtmanns lægi yfir einhvern þess/Ira vega, sæi hann,
að vegaskiptíngln milli þjóð"egll Ii fjiillum uppi og þjóðvega í bygg'/)-
um hefði orðið heldur neðarlega í btí~jlírhiigllnulll, og kynni honum
þá at'> detta í hug, al'! hreppstjórl hef'öi ,iljað mel'! skýrslu sinni þoka
vegnbðtagjaldlnu af hreppnum yfir II jafnaðarsjóðinn, sem lÍ lIð bera
fjallþjóovegakostnaOinn eptir uppástringu meira hluta nefndarinnar.
þetta eina dæmi er nóg til að sýna, hvað þessl skipung :i þjó'/)-
vegunum lí illa víð, og er bæði til al'! rugla og tefja allar fram-
kvæmdir vegabótanna, því með aðferð þessari er aukið urlkið og ó-
þarft umstring og ágreiníng~efl1i, sem annars rruí hæglega komast
hjá, því alstllðar, þar sem ,er þekkjum til, eru sæmilega glögg merki
veganna, hvab hverjum hreppi heyrir til.

Af tilhögun vegnbritanna og skiptíngu þj!Íl'heganna flýtur það,
a'/) meiri hluti nefndarinnar hefir orðið að taka til þeirra óyndi~lír-
ræða með vegabétagjaldlö, sem þínginu 1857 þótti ekki hafandi, og
stjórnin hefir viðurkennt (í skýrslu þeirri, sern lnin l!~t koml,ngsfull-
trúa birta alþíngi mina), al'! vært mjög '.'"afasamt"; ekkl aC>síöur
hefir meiri hlutinn öldlíngb geingið fram hj,í þessum bendíngum
stjórnarinnar, hvað vegabótagjaldlð snertir. Hvað jafnaj')ar'jóc'''l1jald-
inu til þjó'/)"ega II fjölluIll "ið víkur, þá "i11 minni hluti nefndarinnar
taka það fram, sem bæbl alþíngi 1857. og enda stjórnin hafði bent
til, ab gjald þetta kæmi misjafut Ii efnahag og astand gjaldþegna.
þVÍ tínndarfrnmtallð leiðir þetta eingan veginn í Jjó~, þd embættis-
menn, sem hafa fö"t laun eba góð embætti, og sumir kaupstaðar-
búar og einkum ýmsir ríkismenn, sem lifa af eignum sínum, og út-
vegsbændur í sjópl.issum geta komizt að mestu eða öllu leyti fríir
vil'! þetta' gjald, þar margir þeirra hafa f;íar eða eingar skepnur,
sem tíund geldst af, og þar að auki a'ð mestu leyti fríir \'i'ð skyldu-
vinnuna til þjóðveganna í sveiturn og aukaveganna, þ"Í sumir af
þessum mönnum þurfa ekki að halda eins marga vinnumenn og
meðalböndl í sveit, sem ekki mætti heita nema bjargálnamaður.

þessi stefna meira hluta nefndarinnar er því mjög gagnstæð
þeirri jafnaðar og jafnrettistilfinníngu, sem einlægt er ab ryðja ser
til rrims f meðvitund þj6Í'arinnar, og hefir verið einna hárómubust
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einmitt .í því þíngl, er ,er sitjum nú á, en ekki er hún lágróm-
aðri í héruðum þeim, er Yi\r til þekkjum; minna hluta nefndarinnar
virðist því, að meiri hintinn vilji í þessu atriði gánga öndvert í móti
stefnu og skoðun þjöðarlunar og þíngstns og bendingum stjórnar-

innar í þessu atriN m.ilsins.
Af framangreindum ástæbum hefir minna hluta nefndar-

innar þótt yfirgnæfandi astæba til að breyta 15. gr. Irumvarpsius,
eins og hann hefir gjört, og fylgt í þVÍ sem nákvæmast bendíngum
stjórnarinnar, og svo reynt til að greiða IÍr því, er stjórnin segir að
Be að þessari aðferð, nefull. að lnin sé erviö og flókin, enda hefir
minni hluti nefndarinnar haft það fyrir aðalaugnamið í þessu atrlðl,
næst því að sanngirni og réttlætl gæti orðið ofan ii samkvæmt aðal-
stefnu þjM~arinnar og þíngsins.

Hvað frumvarpið ao iJoru leyti snertir, þá höfum yer (með á-
setníngi) breytt þVÍ sem allra minnst að verða mrittl, þYÍ "er hugðum
það mundi "alda æruum ílækjum, ef sá fjöldi breyríngaratkvæða, sem

slíkt hlyti að hafa í mr rneb ser, kæmi saman vlð öll breytingar-
atkvæbí meira hlutans, sem hefir ekki eimingls geingið inn Í smá-
smuglegsr orbabreytíngur, heldur flutt greinir frumvarpsins fram og
aptur selflutníng eptir endilaungu Irurnvarpinu, og óttuoumst ver, að
sama mundi verða ofan á, sem 1857, að þíngill kæmist Í "anda og
villu vlð atkvæðngreiösluna, ef "er hefðum fario þessa margsklptu
vegi á eptir meira hluta nefndarinnar. þao sem oss vtrblst helzt
vera að frumvarpinu, er það, ao margar greinir þess eru fremur er-
lndi-bréf þeirra, er ao vegabótunum eiga að "inna, en aðal-vega-
bóta!ög; en oss virtist illfært að kljúfa þetta svo nákvæmlega Í sund-

ur, að ekki yrði lít úr því mesta flækja og ágreinÍngur, einkum við
ntkvæbagrelbsluna, samt skulum yer vera fúsir no taka til greina
breytfngaratkvæðí þau, er í þeesa átt stefna, ef þfngíð n'O öðru leyti
,iII athylla8t aðalskoðun voru; því þó ver hrösum frumvarpinu ekki
eins og meiri hlutinn. yir'ði,.;t oss Isjrirvert, að ónýta það algjörlega
Dll þegar, því ef l:\jórnin vill legg]a þaö fyrir á ný með sveitarstjrirn-
arf TIl III varpi og laga þab, er þíngið kynni nú að falIa~t lí, með hóg-
værlegum bendingum, ætlum vér, ao úr því mætti verða brúkanleg
vegabótalög, er samsvöruðu þörfum tímans. Oó8 virðist það ófært,
all SYO komnu, og sízt lí þessu þíngi, 11'0 semja uppástángu um að-
alvegabétastjórn í landinu, einkum meðan það stjúrnarfytirkomulag
er ekki breytt, sem nú er.

En korni eingin vegabótalög út, en eru þó í smíðum á hverju þíng],
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óttUllltit ver það hafi þær aflelbíngar, sem ver höfum þegar orðið
varir víð, að allir klnokí ser "ið, að r.íðaot í stórkostlegar vegabætur.

þar þeir sjá fram lí þab, a\') vegabætur eptir hinum nýju lögum koma
fl. þá jafnt að tiltölu "ið alla amtsbúa, eptir sem áður, og því "iljum
ver ráða þínginn til að fallast lÍ frumvarpio með þeim breytíngum,
er "er höfum gjiirt við það og skulum ver nú fara stuttlega astæð-
ur fyrir hverri breytíngu vorri ser í lagi.

Vio 3. og 4. gr.
þar hreppstjórar eru kunnugastir afot(iou veganna, er það nauð-

synlegt, ao Iagaboöið beri þao glögglega með ser, að ráo þeirra og
uppástúngur se víð höfð um það, hvað álíta skuli sem þjóCvegi og
hvað sem aukavegí, en ekki elngaungu upp.ísningur sýslumanua, sem

(Jpt eru Í þessu efni ókunnugir. Af 8ÖII\U astæðum er það, að hrepp-
stjórar stíngi upp á, hverjar vegubætur verbí nalloHynlegilr hið næsta
sumar, þar þeir jafnan eru kunnugurl ástandi þjóðveganna bæbí í
byggo og á fj lill um , en syslumennlrnir.

Við 8. gr.

þar "er ekkl höfum viljað ll'ggja neina vegabötabyrði á jafnað-
arsjóðinn, flýtur af sjálfu ser, að þokkabót þá, sem her nm ræðir,
skuli greiða af gjaldi þVÍ, sem brúkab er til vegabótanna.

Við 9. gr.

Oss virðlsr ætíð nóg, ao vegir her Ii landi se 5 álna breiðir, og
þar sem undantelmíngar verða ao vera, þá viroist O:3S óþarfi, 110

leingra þurfi að fara, en til sýslumanns, ao fá leyfi til þess.
væ ll. gr.

Oss virðist, 110 nmsjrinarmenn þeir, sem sýslumaður setur Sam-

kvæmt 5. gr. se bezt til fallnir að ákvarða nákvæmlega á hverjum
stað, hvernig bníargjörð og vegagjörb skal löguð vera, þar sýslumenn
eru þar sjaldnast nærstaddír, sem líkn væri óþarfi; moldarlag ofan
á malarbrýr gjörir ekkert, nema illt eitt.

Við 12. gr.

Hæð sú, er þessi grein hefir sett að vera skyldi á brrinum, er
fjarsl<a mikil og gjörir meiri veltu á þeim, og að þær hrynja fyrri,
því höfum "i() sett hana lægri, og ætlum 'ver, að hiin se þetta nóg,
og nógu mismunandi Ir.í miðju til hliða, sem vér hölum sett.

Við 13. og 14. gr.
þessi grein virðist oss mega hreint falla burt. þar yfir litlar ár

og læki er sjaldnast venja ne þörf ao gjöra her brýr, sem ekki held-
ur gæti staðið her í vetraríléðum ; vírðíst oss sú ákvörðun, sem þurfa
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þykir í þessu falli, vera innifalin í 12. gr.; af þessu leitir, a~ 14.
gr. verður að 13. grein.

Við 14. og 15.gr.
Sökum þess að gjald það, sem 15. gr. Irurnvarsins til tekur,

virðist bæði nm fjarska of lítið, til að gjöra nokkra umbót ;i þjóð-
vegunum, og líka koma niður á óhentngan gjaldstofn, höfum '-er
orðið að finna til annan gjaldstofn, og þess vegna fella burtu mest-
alla 15. greinina. Elnringis höfum ver teklb úr henni nokkurn kafla,

og gj1irt að 14. grein.
Í 15. grein höfum vér ákvarðað, hvernig vegabdtagjaldsskyldau

,.erM bæði brotalausast afgreidd sý-lumðnnum, og líka hentuglegast
lögð ;Í gjaldþegnana, fyrst eptir þeim vegabétaskyldunuíta, sem verið

hefir, og því er innrættur meðvitund þjóðarinnar, sein eru vinnu-
kraptarnir, og þó líka eptir hvers eins efnum og ástæbum ; vlrðist
oss, að með þessu fái"t líka nægilegt fe, til þess að smérusaman
megi kornast mikil lagfædng á þjóðvegina.

vu 16. gr.
Yfir höfuð að tala 'iroht oss, aú vegabótaskylda verði varla lögð

~ menn, fyr en fr~ tvítugsaldri, þar fæstir eru fyrri orönlr fullþrotika ;
líka virðist oss, að allar framkvæmdir til vibgjörbar aukaveganna
megi cinúngi:; standa undir III1l"j!Í1I hverrar sveitar-tjdrnar, þar slík-

ar vegabætur eru ,iú \'eg i heim til bæja og milli bæja, allar sveit-
armönnum sj.ilfum í hag.

Við 17. gr.
Vegna þess að hreppstjórar geta tæpast verlð brinir að vita,

hverjir heimamenn ern ráðnlr eptlrlelðis hj,i (illum hreppsbændum,
fyr en á ritrn.inuðum , þ,í "fndi~t Oci" hæfilegt og nægilega snemma
sett, a~ nafnaskrnln yfir þrí verkfæru kæmi Iii sýslumanns fyrir su ID-

armril, að hann ætí~ viss! þó, hvað mikla gjaldsummu að honum
bæri a'b heimta af hverri svelt nokkrum tíma aður hann færi ,i

manntalsþíngin.
Vi'b 18. gr.

það flýtur af sjálfu ser, svo reglan verði samkvæm, að her nefnt
gjald lúk ist af sveitarfénu.

Vi'!) 19. gr.

þar e'6 þessir auka, egir em ekki utan smávegir, sem staklr og
helzt heimamenn fara um, viroist nóg nð setja breidd þeirra 3 alnlr ;
umsjón á breidd og lögun þessara vega vírbist ekki a'b þurfa ab
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ná leingra, en til hreppstjóra, því síður til amtmanns, sem líkast
til aldrei gæti þar upp á séð,

vrs 21. gr.
Af framan settri reglu flýtur, að hreppstjórar skulu r.iða, lÍ

hvaða dögum ab störf skuli fram fara á vegum þessum,
Við 2(). gr.

Breyting sú, sem her er gj(iro, flýtur af framan settri reglu.
Reykjavík 9. ágúst. 1859.

Ásgeir Einarsson. Jón Sigurðsson frá 'I'andrnsell.

Frumvarp
meira hluta nefndarinnar í vegabótamúlinu.

1. §.
Vegum skal skipt í þjóðveg! og auka vegi, og þjóðvegum aptur

í þjóðvegi á fjöllum uppi og þjóðvegi niðri í byggðinni.
2. §.

þá vegi skal álíta þjóðveg! Ii fjöllum uppi, er liggja yfir fjöll,
heiðar, eða stóra hálsa byggða á mlllum , og menn almennt fara,
enda þótt sarngaungur milli þeirra byggðarlaga eigi se mjög tíðar,
En þá vegi skal álíta þjéðvegí niðri í byggbum, er liggja eptir endi-
laungum sveitum, og eins þvervegl þá, er liggja milli þeirra vega,
eða gánga úr þeim upp á fjallþjóðvegina.

3. §.
Sýslumenn skulu með ráðum hreppstjóra bera upp við smtmann

uppástúngu nm það, hverja yogi, er liggja í sýslum þeirra eða upp
úr þeim, skuli :ílíta fjallþjóc>vegl, og ber þeim að hafa ofan nefndar
reglur fyrir ser i þessu. Skal amtmaður síðan leggja úrskurð lÍ málið,
og akveða um leið, eptir málavöxtum, hvað hver Ijallþjóðvegur skuli
gánga langt ofan í byggbina, hvort heldur ofan í þjóðveginn niðri í
byggðinni, eður að eins ofan í venjulega btífjárhaga. þessum iir-
skurði skal síðan lý:;t Ii manntalsþíngum, í þeim sveltum, er fjall-
vegurinn liggur millum. þar á móti skal sýslumaður akveða með
rá'bulII hreppstjóra, hverja vegi niðri í sveitinni skuli álíta þjöðvegt,
og hverja aukavegí, er se til alrnenníngsþarfa.

4. §.
Allir þjóðvegir og aukavegír skulu að öllum jafuaöi halda hinni

sömu stefnu, sem þeir hafa haldið híngað til; en beri nauðsyn til,
ao á þessu se gjört:> nokkur breytíng, ebur að nýr vegur se lagður,
þá skal sýsluma'bur, ef vegurinn er fjallþjó'bvegnr, senda um þetta
uppástúngu til amtmanns, er þá ræður malinu tíl lykta; en se veg-
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urinn þjó~"egur nibrl í bygg~ eða aukavegur, þá skal !lý:;lullla'ður
með ráði hreppstjóra útkljá malið.

5. g.
Serln"er jarðelgandi er skyldur til, nema því að eins ao svo standi

~i, sem sagt er í 6. gr., að láta af hendi uppbótalaust land þao, er
þarf til ao leggja þjóðveg og auka veg um, eður gjtira vib þá, sam-
kvæmt reglum þeim, sem settar eru í þessari tllsklpun, 8"0 er hann
einnig skyldur til að leyfa, a'ð á hans landareign se tekin þau til-
faung, sem kann að þurfa til vegagjörbarlnnar, og skal honum það
ei heldur ab neinu bætt, nema tillaungin hafi verið tekið honum í
mein.

6. §.
Nýja vegi mlÍ aldrei leggja gegnum hín eða umgirt graslendi,

og að öllulll jafnaði ekki heldur yfir eingjar, nema yfirvaldinu virð-
ist svo, að ekki verði hj,í því komizt án skaða fyrir almennar sam-

gaungur, og skal, þegar svo steudu r á, greiða eigandanum, ef hann
krefst þess, úr jafnaðarsjéð anitslns sanngjarna þokkabót, sem óvll-
hallir menn, þeir er tilhaddir se af réttinum á vanalegari hátt, á-
kveða fyrir þa~ eptir skobuuargjörö, sem haldin s~ undir tllsjén

sýslumanns.
7. g.

Þjó~"egir skulu ætíð veru 6 danskar alnlr á breidd að minnsta
kosti, en aukavegir 5 álnir; samt getur amtmaður eptir upp.istringu
sýslumanns leyft undanteknmg frá þeirri reglu, þegar landslag i er svo
'Varið, t. a. Ill. þar sem vegur liggur yfir fjöll eba hraun, ao ÓUll\-
ilýjanleg nauðsyn dregur til þess.

8. g.
þ,;i1o"egi og aukavegi skal bæta með ruðningum, ef á þann h;itt

má fá fasta braut. Ef svo stórir steinar kuma fyrir á ,'cgi þeim,
er ryðja skal, a'ð þeim verður ekki komið úr götunni, þ.i skal beggja
megin þeirra gjöra mjórri brautir, er aptur ná saman í abalgbtunni.
Lausagrjóti því, er liggur ,} veginum, skal snara svo bngt tir vegi,
að þaö geti ekki fallið í brautina aptur, nema 8\0 till, að steina þá
megi hafa til ~~ bera ofan í veginn.

9. §.
þar sem ekki verður feingin fÖ:3t braut með ruóníngum, skal

leggja veginn hærra, ef jarðvegur er mjög laus; þyki yfirvaldi það
nauðsynlegt, eptir því sem á þeim sta'ð hagar til, ISI,al grafa skurði

jafnvel beggja megin vegarlns, og skal einnig, ef þörf er á, gjöra

1394



ræsi þvert yfir veginn. Mold þeirri, sem mokað er upp IÍr skurð-
lllllllll og ræsunum, skal snara upp á vogi nn, og skal hafa halla sem
undirlag til að fylla upp veginn, en annars skal fylla upp veginn á
þann hátt, ao hann verði í miðju ao minnsta kosti % danskri alin
hærri, en til hliðanna, og ~kat einnig bera ofan í yoginn 5 eður 6
þurnlúuga þykkt lag af möl, þar sem hún er f,ianleg í nánd, Yfir
ræsa þ,i, er gringa þvert yfir veginn, skal gjöra brýr, annaðhvort úr
steini eða tre, ellegar hvorutveggja saman, eptir því sem sýslumaður
ákveður nákvæmar á hverjum einstökum stað, Ofan á brýrnar skal

þar að auki leggja moldarlag.
10. §.

Yfir mýrlendi skal jafnaðarlegast gjöra steinbrýr; en þegar yfir-
valdi vlrðlst, ao því verði ekki með nokkru móti við komið vegna
landslngsíns, þ,i má gjöra brýr rir torfhnausum; skulu torfbrýr þess-
ar, þar' sem undirstaban er mjög laus, vera 1 % danskri alin hærri
til hliðanna, en grundvöllurinn, er þar að liggur, og í miðju svo
háar, ao vel halli út af til beggja hliða. Ao ööru leyti eiga torf-

brýrnar og steinbrýrnar ætíð ab vera að minnsta kosti 2 %. danskar
álnir ,i breidd, og skal gjöra vlð þær skurði og ræsa sem fyr er sagt.

11. §.
Yfir litlar ,ír og læki skal, ef nauðsyn krefur, og því verour við

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 verði yfir þær með klyfjaða hesta.
12. §.

Á öllum þeim fjall vegum, sem ferðamenn eru vanir að fara á
vetrardag. skal hlaða vörður, og skal einnig gjöra sæluhris, þar sem
yfirvaldi þykir þörf á. Eiga vörðurnar ao vera, þegar því verður
vio kornið, svo nálægt hver annari, að tvær að mínusta kosti sjáist
í einu, þegar þoka er yfir; skal þar að auki á hverri vörðu vera
gjörbur stall IIr, eður annað merki, á þeirri hlið, sem snýr til norð-
urs, ferðamönnum til leiðbeiníngur.

13. §.
Sýslumaour skal á árl hverju innan loka jamiarmdnaðar senda

amtmanni nakvæma skýrslu um þau york, er vinna þarf hið næsta
sumar við fjallþjéðvegl þá, er liggja í sýslunni og upp IÍr henni;
skal þeirri skýrslu fylgja uppástúnga um, hvernig verkið verði sem
haganlegast unníð og með sem minnstum kostnaði, og enn fremur

áætlun um kostnað þann, er hann hyggur :1.0 til þe~~}urfi; skal
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hann í þessu hafa r;Íofært sig áour við þá hreppstjóra, er næstir
Ma fjallvegnnum - Amtmaður skal síban eptir þessu ákveða, með
hverjum hætti verkið skuli vinna, og hversu miklu fe megi verja til
áminnztra vegabóta næstkomandi sumar, og á hann ao gefa sýslumanni,
það til "Hundar innan loka apríhn.ínabar.

14. §.
Öll verk "io fjallþjéðvcgí skal, að svo miklu leyti sem unnt er,

framkvæma þannig, ab það se sett til uppboðs á manntalsþíngt í
næstu sveit "ib fjall þj.íÚ\'egi nn, hver vilji takast á hendur ab láta
vinna verkio fyrir minnst kaup i einringls þegar yfirvaldinu þyklr það
óráðlegt, að láta bjóða verkio upp, eða þegar aðgeingllegt boð fæst
ekki, á sýelumaður ao gjöra samníng um verkið Ii þann hátt, ef því
verður "ia kornið, ao viss borgun se ákveðin fyrir nákvæmlega til
tekinn vegarpart i en f;iiöt það ekki með aðgelngilegum skilmálum,
þ:í skal láta vinna verkið fyrir akveðln daglaun, og skal sýslumaðnr,
þegar svo stendur á, til kveðja áreioanlega umsjrinannenn, til aö hafa
gætur á, gegn sanngjarnri borgun, ab verkið verði öaðflnnanlega af
hendi leyst.

1&. §.
Útgjöld til vegabóta á öllum fjullþjdðvegum, og eins til þeirra

verka, sem nefnd eru í 12. §, skal grelöa úr jafnaðarsjóM hvers
arnts; þegar einhver hefir tekizt ft hendur að l áta gjöra verkið, skal
fyrilt greiða borgun fyrir það, þegar þao er sannað með liigmætri
skoðunargjörð, er sýslumaður sendir amtmnnni, ab allt verkið se dað-
finnanlega af hendi leysti þó má amtmaður, ef s.í, sem verkið lætur
vinna, krefst þess, og verkið er umf.íngsmlklð, eptir ao hann um það
hefir meðtekið upplýsingar og uppasningur fni hlutaðeiganda sýslu-
manni, l:ita greiða manni þeim, sem verkið annast, nokkurn part af
kaupinu smHt og smatt, eptir því sem verkinu skilar aleiöis. A~
ö~ru leyti ber amtmönnuru þess að gæta, þegar þeir nkveða, hverjar
vega bætur skuli taka fyrir á því ári Í amtinu, a~ allur kostnaðunun
verði eigi meiri en svo, að hann verði greiddur, meb því a~ julna
niður Í mesta lagi 2 sk. á hvert lausafj.írhundrað.

16. §.
Briendur í hverjum hreppi, og eins húsmenn og lausamenn þeir,

sem þar eru heimilisfastlr, skulu skyldir ab bæta og ,-io halda þjóð-
vegum þeim, er þar liggja um hreppinu. og eins aukavegum þeim,
sem þar eru nauðsynlegir til almenntngs þarfa, svo ab vegir þessir
ávallt se í góou standi. þao, sem vinna þarf ab vegum þessum, er
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skyldnvlnna, og skal hún jafnt hvíla á öllum verkfærum karllllönn-
um í hreppnum, sem eru milli tvítugs og fimmtugs, hvort sem þeir
eru af bændastétt eður ekki. Ef hreppsbændur. eður meiri hluti
þeirra kynni heldur að æskja, annaðhvort að einhver takist á hendur
vagubætumar fyrir kaup, eða þoi að menn se leigðir til þess, en UIll
það skal taka ákvörðun á hreppskllaþíngl á haustin, þá er þeim það
heimilt, og skal þá fyrir hvert heilt dagsverk greiða borgun, eini! og
það er metið i verblagsskr.ínnl þao lÍr; húsbóndinn grelðlr gjaldið
fyrir sig og þ.i verkfæru menn, sem hj.í honum em, og skal þvi
gjaldi lokið til hreppstjóra innan næstu sumarrmila; gjald þetta má
taka lögtaki, ef það ekki er greitt í tæka tíð.

17. §.
Hreppstjórar eiga á /íri hverju innan loka janriarmanabar a'b ~enda

sýslumanni uppástringu um þær vegubætur. er gjöra þarf á næsta sumri
"i'b þjóhegina i hreppnum, og "ið þ/i aukavegl, sem þar eru nauð-
synlegir til almenníngs þarfa; skal teori uppastúngu fylgja nafnaskrá
yfir þ.í menn í hreppnum, sem skyldir eru að leggja vinnu til sam-
kvæmt næstu grein á undan, og skýrsla um þ/i níðstöfun, er hrepps-
bændur hara teklð, samkvæmt sömu grein, um það, hvernig vinna
skuli a'ð vegnbötunum ; á sýslumaður síðan fyrir sumarmal a'b ákveða
með úrskurði sínum, hver verk skuli vinna, og gefa hreppst.jórunum
það til vitundar, en þeir eiga því næst ao sj,i um, að verkio verðí
framkvæmt eptir reglum þeim, sem nákvæmar eru til teknar i þess-
ari tllskipun ; þess skal gætt, þegar hreppsbúar "inna. sjálfir ab
verkinu, ab það komi jafnt niður ,í þá, sem skyldir eru ab leggja
verk til.

18. g.
Í þeim hreppi er hver maður skyldugur a'ó vinna að vegabet-

UIII, sem hann var heimilisfastur i haustinu áður, er hreppskil voru
þar haldin.

19. g.
A'ó því leyti, sem sérlegur kostnaður kynni ilO standa af þjób-

vegum niðri í sveit, og þeim aukavegum þar, sem nauðsynlegír eru
til almenníngs þarfa, t. a. lll. til brúa, eður til að útvega. þær til-
færur, sem ekki verða heimtaðar af þeim, sem skyldir eru að leggj/\
til verk til vegagjörðar, sbr. 23. 5, eður púður, til a'ó sprelngja steina
o. fl., þ,i skal þeim kostnaði, sem til þess þarf, jafna niður sam-
kvæmt reglu þeirri, sem sett er i níðurlagi 1G. S, að iYO miklu leyti,
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sem vegasjdcur !Hí, sem nefndur er í 20. §, hrökkur ekki til þf's~a
kostnaðar.

20. §.
þao skal vera hverjum þcim, er skylduverk 1\ að vinna, heim-

ilt aa senda annan verkfæran mann í sinn stalÞ. Vilji hann greiða
borgun í pcníngum fyrir skylduverk það, sem hann á ab vinna, þ;\
skal þnð leyft, ef hann greiðir hreppstjéranum, ;íour en vegaruðu-
ingsseðillinn fer að g.ínga nm hreppinn, borgun þar fyrir, eptir verð-
lagsskr-i þeirri, er þar þrí gildir. Sömu borgun skal og s;l greiða,
sem, sökum nauðsynja sinna, eigi getur komið til verka, er hann er
til þess löglega kvaddur, þó hann eigi hafi greitt hreppstjóranum
borgunina fyrir fram. En hafi eingar nnuðsynjur hamlað honum
fd áð koma, skal hann að auk greiða í sekt 32 sk.; htisbóndlnn II

al> greiða ofannefnda borgun fyrir hvern verkfæran mann sinn, sem
undan bregzt, en aptur á móti á hann rett á að halda fenu inn í
kaupi verkmanns, ef honam verður gefin sök ii burtuverunni. Sekt-
irnar borgi hinn seki sj.ílfur.

Öll ofannefnd gjöld og sektir skal greiða í vegasjóð, sem stofn-
setja skal fyrir hreppinn, og skal hreppstjóri geyma hann, og tekj-
unum verja til vegabóta í hreppnum, eptir því, sem sýslumaður ná-
kvæmar ;íkveour.

Greinilegan reikníng yfir tekjur og títgjiild sjóos þessa skal
hreppstjérí árlega senda syslumannl, um lelð og hann sendir honum
skýrslur þær, er getið er UIII í 17. §. þai'J skal ,ílíta, aa !;l hafi

eingan sent í sinn stað, er sendir þann mann, er hreppstjóri rueð
tveimur tilkvöddum mönnum álítur éverkfæran.

21. §.
Hreppstj-ir! tiltekur, á hvaða dögum verkio skuli "inna, en þnð

mri þó ekki vera seinna, en í [únímanubl, nema HO sérstaklega se

ástatt á einhverjum stað, eða eitthvað annað beri til, al) óumflýjan-
legt sð, al) bregða rit af þessu.

22. §.
Verkamenn skal hreppstjóri til kveðja með skriflegum seðli, og

skulu bændur láta bera hann bæja í milli tafarlaust um hreppinn,
eptir réttrl bobleið. Skal hreppstjóri senda hann út SYO tímanlega,
að hann komist alla boðleið, í hlð minnsta heim dögum fyrir hinn
ákveðna verkdag.

23. §.
Serhyer verkmaður skal með ser hafa verktól þau: sem til er
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tekið, þegar honum er sagt til, en þó ekki önnur en þau, sem al-
mennt ern höft "ið moldarverk þar í sveit; skal hann vera kominn
á hinn til tekna stað á dagm.ilum, og vera við vinnu til mittmrila ;
þó skal veita tveggja stunda hvíld á þeim tíma, sem hreppstjort á
kveður. Ef nokkur, sem til kvaddur er, kemur seinna til verka, en
mí var sagt, eður fer fyr í burt, eður yfir höfIlb ekki er allan hinn
til-tekna tíma vlð vinnu sína, þá skal hann gjalda svo mikið í verk-
fall, sem hreppstjört með tveimur tilkvöddum mönnum metur; og
hafi hann eingar lögmætar nnubsynjar haft, ab auk í sek, 32 sk.

24. §.
Hreppstjóra er heimilt ab skipta -nlður vegastörfum þeim, sem

falla á hreppinn, á ~ e011 fleiri daga, en samt þannig, ab einginn
srí, sem skylduverk á ab "inna, hafi meira en eins dags verk,

25. §.
Meðan á verkum stendur, skal hreppstjóri skipta verkmönnum

í flokka, og skal hverjum þeirra Ielnglnn sinn kafli af veginum.
Hreppstjérinn skal ætí'b vera vib staddur sem umsjrinarmaður, meðan
unnið er ao vegastörfunnrn ; líka getur hann kosið umsjónarmenn ser
til hjálpar meðal hreppsbænda, þegar honum þykir nauðsyn til bera.
Skili svo álíta, nð bæði hreppstjórlun, og áður nefndu!' umsjdnarmað-
ur, hafi mco umsjón þeirri, el' þeir þannig hara haft með vinnunni,
fullnægt skylduverki því, er á þeim sjálfum liggur.

26. g.
t'egar verklð eptir 16. §, 2. atriði þessarar tilskipunar er unnið

af einhverjum, sem hefir tekizt þa'b ii hendur, eoa ar leigbum mönn-
um, eiga hreppstjrirarnir að hafa umsjón með, að þao verði óatfinn-
arilega af hendi leyst.

27. §.
Nú em vegirnir í einhverjum hrepp búnir a~ fá þá umbét, að þeir

eru komnir í lögboðið iistand, eður þeir eru að landslagíuu til svo
göbir, a'b ekki þarf 1\'b halda lÍ öllum þeim skyldnverkum, er þar til
falla, þ:i skal sá hreppur greiða nokkurt gjald til vegabóta í þeim
hreppum sýslunnar, sem mest þarf a'b starfa að vegabótum í. Gjald
þetta nkveður sýslumaður með tveimur óvilhöllum mönnum, og nd
það aldrei meira vera, en svo, að það se borgun fyrir helmíng af
þeirri dagsverkatölu, er ekki þurfti að hafa til viðhalds veganna í
hreppnum. Þegar svona ber undir, skal þess gætt, a'b gjaldi þessu
~e varið til vegabóta- í þeim hrepp, sem gjaldeuduruir helzt eiga
lei'ð um.
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28. §.
Sýslumenn skulu á ;íd hverju líta eptir þjóhegunum f sýslum

sínum, og líka hafa eptirlit með hinum nauðsynlegu aukavegum þar,
og eiga þeir á ári hverju ilO senda arutmanni skýrslu um ástand veg-
anna. Skal í henni Hm greint fr.í, ekki a~ eins, hve mikið, heldur
einnig hvernig hafi verið starfað að vegagjörðum ;í ári hverju.

29. §.
Þegar amtmenn eru li embættisferðum sínum, skulu þeir skyldir,

a'ð gefa nákvæmlega gætur a'ð vegunum í umdæmum sínum, og að
sýslumenn og hreppstjórar gæti skyldna þeirra, er hvíla á þeim eptir
þessari tilskipun.

30. §.
Verði nokkur uppvís að því, all hafa með ásettu ráM skemmt

þau verk, sem vegastjórnin hefir ldtlð gjöra, þá skal hann bæta skað-
ann, og þar að auki sektast frá 1 rd. til 10 rd., eptir því, hvað skemmd-
in er mikil, og öðrum rnalavöxtnm ; skal einnig taka til greina,
hvort brotið er Iramið í fyrsta sinni, eða það er ítrekað. Se sælu-
Ms eða vörður á vetrarvegum skemmd eður eydd, þ;í skal það sæta
10 rd. til 50 rd. sekt, eða líkamlegri refsíngu frá 10 til 27 vandar-
hagga. Se mannvirki þau braut tekin, sem vegastjórnin hefir látið
gjöra, svo sem brýr og sæluhús, þá varðar þab þjéfsstraffl, og skal,
þegar :íkveh á stærð hegníngarinnar, einkum tekin til greina hætta
sú, sem af því hefði getað hlotizt fyrir ferðamenn, Sektir þær, sem
ákveðnar eru í þessari grein, skulu falla í jafnaðarsjóð nmtslas, ef
þj6'ðwgllr á fjiillum uppi hefir verið skemmdur, en annars f vega~
sjóð hreppsins.

31. §.
Öll m.il út af afbrigðum gegn þessari tilskipun skal með fara

og dæma sem almenn lögreglumal. að því leyti, sem þau ekki eptir
et.1i sínu ern misgjörðamal.

32. §.
Hvað hinar almennu ferjur yfir stórar ár og vatnsföll áhrærlr,

þá skal framvegis farið eptir reglum þeim, sem settar eru í Jóns-
bókar landslelgubálkl 45. kap. og f konúngsbrðf af 29. apríl 1776
§ 6.

A~ öðru leyti skulu þær ákvarðanir, sem ofannefnt komingsbréf
og Jónsbókar landsleigubalkur 44. kap. innihalda um vegina á is.•
landi, her eptir vera teknar úr lögum.
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Breytín garnppástúngur
minna hluta nefndarinnar við hið honúnglega frumvarp í vegabóta-

málinu.
Frumvarpsins 1. grein, samþykkt:

Vegum skal skipt í þjtÍ~,\'egi og aukavegi.
F· •rumvarpsme 2. gr., samþykkt:

þá vegí skal ,ílíta þjébvegi, sem inn Mar eins eh fleiri hera()a
fara jafnaðsrlega, er þeir ætla í kaup-tað, fiskiver eða annan stað,
þar sem menn almennt koma saman. Sem þjfíðvcgi ber einnig að
álíta þá vegi, er menn almennt fara milli tveggja sýslna, þMt eigi
se miklar samgnungur milli þeirra, og eins hina almennu ptistferba-
vegi.

Frumvarpsins 3. grein:
Sýslumenn skulu bera upp yiú hlutaðelganda amtrnann uppá-

stdngu um það, hverja vegi skuli álita sem þjóðvegi í sýslum þeim,
sem þeim er trúað fyrir, og hverja sem aukavegi. og hafa þeir of-
annetndar reglur fyrir ser í þessu ; leggur amtmabur síðan úrskurð
á rnalið og birtir auglýsíngu um það, til eptirbreytni fyrir alla þá,
er hlut eiga að máli.

Breytfngarnppiístúnga minna hlutans við 3. grein:
Bætíst framan við greinina: "Hreppstjórar stínga upp á,
hverja vegi rilítn skuli sem þjóðvegi og hverja sem auka-
vegí í hreppnum, eptir hverjum uppastúngum að" (sýslu-
menn skulu bera upp, o. s, frv.).

Frumvarpsina 4. grein:
Sýslumaour skal á ári hverju innan loka jamiarmanaðar senda

amtmanní nákvæma uppástringu um þau verk, er vinna skal hið
næsta sumar "it') þjóðvegi þ;i, er liggja um sýsluna; skal þeirri upp-
ástúngu 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 ao til þess þurfi; skal amtmaður eptir
þessu ákveba, að hve miklu leyti og með hverjum hætti verkið skuli
vinna, og á hann að gefa sýslumannl það til vitundar, í seinasta lagi
innan loka aprfhnanaðar.

Breytíngaruppástúnga minna hlutans "i~ 4. gr.:
Byrjar þannig: Að feingnum uppastringum hreppstjórans
skal sýslmnabur. - J)Sý::;luma~ur skal", falli burt.

Frumvarpsins 5. greip, samþykkt:
Öll verk vi~ þjó~"egi skal, að svo miklu leyti, sem unnt er,
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framkvæma þannig, að það se sett til uppboðs, hver vilji takast lÍ

hendur, að bita "inna verkið fyrir minnst kaup. Eínringls þegar
yfirvaldinu þykir það óflíðlegt, ao bíta bjóða verkið upp, eh þegar
a()geingill~gt boð ræst ekki, á sý-huuncurlnn að gjijra samníng IlIl1
verkið ii' þann hátt, .ef því verður víð kornið, ab viss borgun 30 á-
kveðin fyrir n.íkværulega til tekinn vegapart, en fábt það ekki með
acgeingileglll\l skilmálum, þii skal bíta vinna verkið fyrir akveðln
daglaun, og skal sýslumaður, þegar S\'O stendur á, til hetja areið-
anlcga umsjónarmeun, til ao hara gætur á, að verkið verði óacfinn-
anlega af hendi leyst.

Frmuvarp-ins 6. grein, samþykkt:
1)j60' egir skulu aö öllum jafnaði halda hinni sdmu stefnu, sem

þeir hara hall híngub til, en þegar sýslumanni þykir nauðsyn til
bera, að á þessu se gjöro nokkur breytíng, eba nýr þjöbvegur se
gjörður, þ,í skal hann nm þetta senda uppastungu til amtmanns, og
rætur hann m.illnu til úrskurðar samkvæmt reglum þelm, sem sett-
ar em í þessari tilskipun. '

Frumvarpsins 7. grein, samþykkt:
Serhver jarbelgandl er skyldur til, nema því að eins, að svo

standi á, sem sagt er í 8. gr., að láta af hendi uppbótarlaust land
það, er þarf til ilO leggja þjób'eg nm eða gjöra víð hann, samkvæmt
regl nm þeim, sem settar ern í þessari tilskipun. Svo er hann einn-
ig skyldur til ao leyfa, ao ;i hans landareign se tekin þau tiJfaung,
sem kann ao þurfa til vegagjörbarínnar, og skal honum það ekki
heldur ao neinu bætt.

Frumvarpsins 8. grein:
Nýja vegi má aldrei leggja gegnum tún eða umgirt graslendi,

og ao öllum jafnuöl ekki heldur yfir elngjar, nema yfirvaldinu virð-
ist 5\'0, ao ekki vercí hja því komizt án skaða fyrir almennar sam-
ganngur, og skal, þegar svo stendur lí, greiða eigandanum, ef hann
krefst þess, úr jafnaðarsjdöl amtslns sanngjarna þokkabót, sem övll-
hallir menn, þeir er tilhaddir se af réttlnum Ii vanalegan hátt, á-
Incca fyrir það eptir skoðunargjörð, sem haldin se undir tllsjrin
sýslumanns, ellegar þá eptir yfirskoðunargjörð, ef amlmanni þykir
vera ástæða til þess: þó hverfur tilkall eigandans til teorar þokka-
bótar, svo framarlega og að 8\'0 miklu leyti, sem skylda hefir hing-
að til legið ii jörðinni, til að leyfa umfero yfir eingjar.

Breytingaruppástúnga minna hlutans við 8. gr.:
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Breytist þannig: "úr jafna~asjó'bi arntslns" falli burt, en
staðinn komi: "af vcgabótagjllldinu«.

Frumvarp-dns 9. gr.:
Þjóo,egir skulu ætÍo vera 6 danskar álnir ií breidd ao minnsta

kosti; samt getur amtmaður eptir upp.i stringu sýslumanns leyft und-
antekníngu fd þeirri reglu, þegar landslagl er svo varib, til ao
mynda þar sem vegur liggur yfir fjöll eða hraun, að ÓUlllflýjanlcg
naucsyn dregur til þess.

Breytfuguruppastúnga minna hlutans við 9. gr.:
Breytist þannig: ,,6" fellist burt, en ,,5" komi í staðínn ;

"ao minnsta kosti" falli burt, og "allltmaour eptir npp.i-
stringu sýslumanns" falli burt, en komi í staðínn : "SýSlll-
maður",

Fruruvurpslns 10. gr., samþykkt:
Þjóovegi skal bæta mco ruðnjngum, er lí þann hlítt m.i fá fasta

braut. Ef svo strirlr steinar koma Iyrir ii vegi þeim, er ryoja skal,
að þeim verður ekki komill IÍr brautinni, þii ;;1{i11 beggja megin þeirra
gjöra mjórri brautir, er aptur ná saman í aoalgiitllnlli. Luusagrjótl
því, er liggur á veginum, skal snara svo l.íngt iir vegi, að þao geti
ekkí Ialllð í brautina aptur, nema svo sé, að steina þá megi hara
til no bera ofan Í veginn.

Frumvarpsins ll. gr.:
þar sem ekki verður feingin f(jst braut með rubníngum, skal

leggja veginn hærra, ef jarðvegur er mjiig bills; þyki yfirvaldl þao
nauðsynlegt, eptir þVÍ sem ;l þeim stað hagar til, skal grara skurði
Jafnvel beggja megin vegarins, og skal einnig, ef þörf er ií, gjöra
ræsi þvert yfir vegíun. Mold þeirri, seiu mokað er IIpp iir skurð-
unum og ræsunum, skal snara upp :í vcginn, og skal hara hana sem
undirlag til að fylla upp veginn, en annars skal fylla upp \'Cginn ií
þann hátt, ao hann verði í miðju ao minnsta kosti 1/2 danskri alin
hærri en til hliðanna, og skal einnig beru ofan í veginn 5 cGa 6
þumlringa þykkt lag af möl, þar sem hún er fáanleg í n.iud. Yfir
ræsa þá, er giuga þvert yfir veginn, skal gjöra brýr, annaðhvort IÍr
steini eða trð ellegar hvorutveggja saman, eptir því sem sýslumaður
ákveður nákvæmar á hverjum einstökum staö, Ofan á brýrnar skal
þar að auki leggja moldarlag.

Breytíngaruppástúnga minna hlutans víð 11. gr.:
Breytist þannig: J)sýíilumaour« falli burt, en aptur komi;
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"tiIsj(ínarma'bur((j ".ofan á brýrnar skal þar a'O auki leggja
moldarlag" falli burt.

Frumvarpsins 12. gr.:
Yfir mýrlend! skal jafuaðarlcgust gj1ira steinbrýr ; en þegar yfir-

valdi virðist, að því verði ekki með nokkru móti við komið "egna
landslagslns, þ,l III ,í þar gjöra brýr rir torfhnausurn ; skulu torfbrýr
þessar vera 11/2 danskri alin hærri til hliðanna, en grundvöllurinn,
er þar að liggur, en í míðjn 2 eða 21/2 danskri alin hærri, að því
skapi sem torfbníin er breið. Al'l Hðru leyti eiga steinbrýrnar og
torlbrýrnar ætíð a'b vera ab minnsta kostl 21/2 danskar álnir á. breidd,

og skal gjiira við þær skurði og ræsi, sem fyr er sagt.
Breytfugarupp.isttinga minna hlutans "ib 12. gr.:

Breytíst þannig: ,,1 % alin" falli burt, en komi í staðlnn :
,,1 alin", og ,,2 eða 21/2« falli burt, en komi í staðlnn :
"Jl/2 -,

Frumvarpsins 13. gr.:
Yfir litlar ár og læki skal, þar sem þær liggja svo, og því að

öðru leyti verður við komin, gjöra steinbrýr eða trebrýr, og skulu

brýr þessar vera að minnsta kosti 2 % dan-kur álnir á breidd, og

skal ætíll halda þeim svo "ið, að farið verðl yfir þær með klyfjaða
hesta.

Breytlngarnpp.istúngn minna hlutans "ið 13. gr.:
A'b lnin falli burt.

Frumvarpsins 14. gr., samþykkt:
Á öllum þeim fjallwgulll, sem ferðamenn eru vanir a'6 fara á

vetrurdug, skal hlaða vörbur og skal einnig gjöra sæluhiis, þar sem
yfirvaldi þykir þörf á. Eiga vörðurnar að vera, þegar því verður
"iú komið, svo nálægt hver annari, ab tvær ab minnsta kosti sj:íist í
einu, þegar þoka er yfir; skal þar að aukí a hverri vörðu vera gjörð-

ur stullur eða annað merki á þeirri hlið, sem snýr til norðurs, ferða-
mönnum til leiðbelníngar,

Breytrngaruppéstringa minna hlutans "i'b 14. gr.:
Að lnin nú verði 13. gr.

Frumvarpsins 15. gr.:
Útgjlild til allra vegabóta, sem nefnd eru her að ofan, skal

greiða úr jafna'llarsjlÍ'bi hvers arnts. Þegar einhver hefir tekizt á
hendur a'ð Líta gjöra verkið, skal fyrst greiða borgun fyrir það, þeg-
ar það er sannað með lögmætri sko'ðunargjör'ð, er sýslumaður sendir

amtmanni, að allt verkið se öaðflnnanlega af hendi leyst; þó má amt-
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maður, ef sá, er verkið lætur vinna, krefst þess, og verkið er um-
f:íngsmiki~, eptir að hann um þab hefir meðtekið upplýeíngar og uppá-
stúngu frá hlutabelganda sýslumannl, láta greiða manni þeim, sem
verklð annast, nokkurn part af kaupinu sntatt og smátt, eptir því
sem verkinu skilar aIeiðls. Að öðru leyti bel' nmtmönnum þess að

gæta, þegar þeir akveða, hverjar vegabætur skuli taka fyrir á því
ári, að kostnuðurlnn til nýrra vega, viðgjörba og viðhalds allra þjóð-
vega í amtinu verri ekki meiri en svo, að hann verði greiddur með
því, að jafna niður í mesta lagi 2 sk. á livert lausafj.írhundrað, En
skyldi í einhverri sýslu þurra stórkostnað til ao leggja nýja vegi eða

til að gjöra stórkostlegur vegabætur, þ;í má, ef amtmanni þykir vera
ástæða til þess, eptir aö hann lÍ~'\If hefir leitað álit,; annara nm það

jafna allt að 1 sk. tilIagi meira fyrir hvert lau-alj.irhundrað á þessa
sýslu, heldur en hinar aðrar sýslur, en samt mega tillögin sanitals
aldrei glÍnga út yfir það, sem einu sinni er akveöiö.

Breytfngnrupp.ísninga minna hlutans við 15. gr.:
Að IIlÍn falli burt, en komi ný grein nefnilega:
14. gr. Útgjöld til allra þj(íb\'ega skal þannig greiða, ao
af hverjum hrepp f öllu landinu gjaldi-it svo Illikio í pen-
ingum, sem nemur haltu dagsverki, eptir verðlageskra fyrir
hvern verkfæran karlmann í hreppnum, í hverri stöcll sem
hann er Ir.i 20 ára aö 60. Gjald þetta skal tekið ar sveit-
arsjððnurn og greitt sýslumanni ,i rnanntahþíngi, og leggur

hreppstjéri það á hreppsbila eptir "örnu reglum og aukaút-
svarið.

Frumvarpsins 16. gr., sem verður 15. gr.:

þao skal Iramveg!s vera skylda iunbilunna í hverjum hrepp, a~
gjöra vegabætur og halda víð aukavegum þeim, er liggja nm hrepp-
inn, og sem nauðsynlegir eru til almenntngs þarfa, svo all vegir
þesslr ávallt se í særullegu standi. Það, sem vinna þarf í þessum
tilgángl, er skylduvinnu, og skulu allir verkfærir karlmenn í hreppn-
um fr,í 18. til 60. ars, hvort sem þeir eru af bændastétt eða ekki,
vera skyldir að leggja verk til, eptir því sem á þá skiptlsr. En ef
hreppsbændur eða meiri hluti þeirra kynni heldur uð æskja, annað-
hvort að einhver takist á hendur vega ba-turnar fyrir kaup, eða þá
a'b menn se leigðir til þess, en um það skal taka ákvörðun á hrepp-
skilaþíngi á haustin, þá er þeim það heimilt, og skal þá hreppstjór-
inn jafna niður kostnaðinum á hina sömu menn, sem skyldir eru ab
vinna ab vegabótum, eptir því sem ábur er sagt, og a'6 öðru leyti
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þannig, ao húsbóndinn greiölr borgun fyrir börn og vínnufólk, sem
er ii hans heimili.

Breyungaruppásningu Illinna hlutans vlð 16. gr.:
Brt')'tbt þaunig: Iyrlr ; 18. - 60. f< komi : >J 20.-60. "'; og eptir
oroiö ,,~Idpti-t" komi: "al'hreppstjóra, ao yflrveguöum efnum og
<Í~talldi". Ni()urlag greinarinnar breytist þannig: fyrir "beim og
vinnulrilk" koml : "verklæra menn, sem eru Í hans þjónustu".

Frumv.up-lns 17. gr.:
Hreppstjórar eiga II ári hverju innan loka jarutarmánaðar að

senda ~ý~llIlI\anni uppá-ningu um þær vegabærur, er gjiira þarf á
næsta sumri við hina almennu allkaYegi í hreppnum, og skal tel'lri
uppasnlngu fylgja nafna .-kr.í yfir þá Illenn í hreppnum, sem skyldir
eru <10 leggja vinnu til samkvn-mt nn-stu gr. á undan; á sý-lumað-
ur sÍi"an, í selna ...;ta lagi innan loka apr íhn.iuuðar, að akvoða með úr-
skurbl sínu IU, hver verk skull vinna. og gefa hrepp-tjörunnm það
til vítuudar ; en þeir eiga því næst ao ~j;Í um, ao verklö verði fram-
kvæmt eptir reglum þeim, sem n.ikvrrmar eru til teknar í þessari til-
skipun, og skal þe,;s gætt. þegar hrepp-bitar vinna sj.rlfir ao verkinu,
ao þao komi jafnt niður á þá. sem skyldir eru ao h'ggja verk til.

Breytínga rupp.ístúnga mluna hlutans vlð 17. gr.:
Ao luin falli úr, en komi ný grein, sem verour 16. gr., þannig
oröuð :

Hreppstjórar skulu ,í lÍri hverju fyrir sumarmál senda sýrllu-
manni nafnaskr.i yfir þ,í menn í hreppnum, sem samkvæmt
14. gr. eru skyldir að leggj,l fe til þjdövegabúta.

Frumvarp-lus 18. gr .. sem verr nr 17. gr.:
Ao þvf leyti sem ~erlegl1r ko-tnaour kynni ao standa af aukavegum.

til að mynda til bnia, eður til ao ritvega þa-r tllturur, sem ekki verða
heimtabar 111' þeim, sem skyldir eru að leggja til verk til vegagjörbar, sbr.
23. gr., eða púður til ao spreingja steina, u. fl.. þá skal þeim kostnaði,
sem til þess þarf; jafna niður samkvæmt reglu þeirri, sem sett er í niðnr-
lagi 16. gr., 110 8'0 miklu leyti sem ,cga"jcí(;ur s,í, sem nefndur er
í 20. grein, lrrökkur ekki til þessa kostnaðar.

Breytíngarupp.istúnga minna hlutans við 18. gr.:
Ao hún standi með þeim viðauka eptir orðið ,)þarf": "lúka
af sveltarsjéðnum".

Frumvarpsíns 19. gr., sem verour 18. gr.:
Aukavegir eiga almennt að vera 5 álnir á breidd; þó má amt-

maður leyfa, að brugðíð se út af þessu, þegar Iandslagi er SYO hzitt-
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a~ (sbr, 9. grein að niðurlagi), að óumflýjanleg nauðsyn dregur til
þess. All öbru leyti skal í (illu því, er aukavegi snertir, hvort held-
ur þeir eru gjiirlJir all nýju eba endurbættlr, og eins hvað skyldu

eigandans vib víkur til að láta af hendi land það og tilfanng, sem
þarf, farið eptir reglum þeim, er ák veðnar eru her;tll framan um
þjóðvegl, að svo miklu leyti, sein þær geta lítt her víð,

Brcytíngarupp.ístúnga minna hlutans ,·ið 19. gr.:

Breytist þannig: í staðinn fyrir ,,5 álnir" komi : ,,3 :ílnir";

og í staðinn fyrir "amtllla'bur" komi "hrepp~tj!Íri", - sam-
anber 9. gr., - að niðurlaglb falli burt.

Frumvarpsins 20. gr., samþykkt, sem verður 19. gr.:
1'ao skal vera hverjum þeim. er skylduverk ií að vinna, heimilt,

að senda annan verkfæran mann Í sinn ,;tao. Vilji hann greiða borg-
un í peníngum fyrir skylduverk það, sem hann ;í að vinna, þ;i skal

það leyft, ef áður er um gjiirt það sanikomulag við hlutaðeiganda
hreppstjóra, sem þ;í skal leigja mann, er gelngfð geti í h·in" stað,
fyrir fe það, er hann hefir greitt. Bregðist nokkur undan ao koma
til verka, þegar hann el' til þess haddur, og hefir elnga þ;i I'li'ð-
stöfun gjört, sem líður er sagt, og hann getur ekki sannað liigmætt
forfalI, þa á hann fyrir þab all gjalda í seld 32 sk, r. m., og þar all
auki greiða slíka borgun, sem hlutaðeigandi hreppstjórl alftur nægja
til, all leigja fyrir annall verkmann. það er vitaskuld, all það, sem
her segir, á vill, hve nær sem verkskyldur maður bregzt undan, eins
fyrir það, þó fleiri verkamenn eigi ail 1\0 11\ a fr;i einum bæ, og á hús-
bóndinn all greiða ofunnefnda borgun og gjalda ;ihecnar sektir fyrir
hvern verkfæran mann af börnuni hans eva vinnufúlki, er undan

bregzt; en aptur lí móti ;í hann rett lí, ao halda renn inni í kaupi
verkmannsins, ef honum verður gefin sök lí burtveruuuí, Ofannefndar
sektir skal greiða í vegasjóð, sem stofnsetja skal fyrir hreppi nn, og

skal hreppstjóri geyma hann, og tekjunum verja til vegubóta í hreppn-
um, eptir því sem sýslumaður nákvæmar akveöur,

Hefjist della um það, hvort sá, er í stað annars geingnr, se
verkfær. þ,í skal hreppstjóri þegar í stað leggja úrskurð ii þrætuna
með tveimur til kvöddum mönnum. Ef einhver sendir éverkfæran
maan í sinn stað, skal álíta, sem hann hafi ekki komíð,

Frumvarpsins 21. gr., sem verour 20. gr.:
Sý"lumallur til tekur, á hvaða dögum verkio skuli vinna, en það

má þó ekki vera á öðrum tíma, en í maí eða júnímánuði, nema svo

sérstaklega se ástatt á einhverjum stað, eða eitthvað annað beri til,
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a~ óumflyjanlegt se, a~ bregða út af þessu, og skal þá sýslnmaður
nákvæmar .ikveba verkdaginn.

Breytíngarnppástringa minna hlutans vie 21. gr.:

Breytist þannig: Í stað orðsíns "sýólumahtr(( komi "hrepp-
stjóri".

Frumvarpsins 22. gr., samþykkt, sem verbur 21. gr.
Verkmenn skal hrepp-rjrirl til kveðja með skriflegum seðli, og

skulu bændur Líta bera hann milli bæja eptir þíngbobslelb svo tím-
anlega, ai'· hann se kominn þfngboösleið it enda einum degi fyrir
hinn ákvebnn verkdag.

Frumvarp-ins 23. gr., samþykkt, sem verbur 22. gr.
Sérhver verkmaður skal með :;er hafa verktöl þau, sem til er

teklb, þegar honum er sagt til, en ÞIÍ ekki önnur en þau, sem al-
mennt eru höfll "ið moldarverk lÍ Íslandí ; skal hann vera kominn á
hinn tiltekna ~tilll innan sjöundu stundar a() morgni, og vera "ið

vinnu til sjöundu stundar að kveldí ; þó skal veita t,'eggja stunda
hvíld á þeim tíma, s~m hrepp-tjórl ákveður. Ef nokkur, sem til-
kvaddur er, án löglegra forfalla kemur meira, en einni stundu of

seint, ella fer úr verkinu meira, en einni stund of snemma, ella skor-
ast undan a() gjöra þa vinnu, sem honuni er sagt, þ;í skal það met-
ið, sem hann heilli alls ekki komlö, og lýkur hann þá sekt eptir 20.
gr. tilskipunar þessarar, en ef styttrl tími en ein stund geingnr frá
verkinu, annathvort af því einhver kemur of seint, eða fer of snemma,
þá er hann sekur um helmíng af sekt þeirri, sem akvebin er í ný-

nefndri grein.
Frumvarpsins 24. gr. samþykkt, sem verbur 23. gr.

Hreppstjdra el' heimilt að skipta niður H'ga~törflllll þeim, sem
falla <i hrepplnn, á 2 eða fleiri daga, en samt þannig, að einginn sá,
sem skylduverk lÍ að vinna, hafi meira en eins dags verk.

Frumvarpsins 25. gr. samþykkt, sem verður 24. gr.
Meðan ií verkum stendur, skal hreppstjérl skipta verkmílnnum

flokka, og skal hverjum þeirra feinginn sinn kalli af veginum.
Hreppstjririnn skal ætfð vera viðstaddur sem umsjdnarmaöur, meðan
unnill er all ,'ega6WrfnIlIIJn; líka getur hann kosið uuisjrinarmenn ser
til hjalpar meðal hreppsbænda, þegar honum þykir nauðsyn til bera.
Skal svo álíta., ao bæði hreppstjórinn og áour nefndir umsjónarmenn
hafi með umsjón þeirri, er þeir þannig hafa haft með vinn unni, full-
nægt skylduverki því, er á þeim sjálfum liggur.

Frumvarpsíns 26. gr., samþykkt, sem verður 25. gr.;
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Þegar verkið eptir 16. gr. 2. atr. þessarar tilskipunar er unnið
af einhverjum, sem hefir tekízt þa~ á hendur, eða af Ieígðum mönn-
um, eiga hreppstjörarnlr 'a~ hafa umsjón með, að það verði öaðfinn-
anlega af hendi leyst, samkvæmt þeim dkvörðunum, sem gjörðar eru
af hreppsbændum því vlðvíkjandl.

Frumvarpsins 27. gr., samþykkt, sem verður 26. gr.:
Sýslumenn skulu á ári hverju líta eptir þjéðvegnnum í sýslum

þeim, er þeim er trúa~ fyrir, og líka hafa eptirlit með hinum öðr-
um vegum í sýslunni, og eiga þeir á ári hverju a~ senda amtmanní
skýrslu um það ; skal í henni vera greint fd, ekki a~ eins hve mik-
íð, heldur einnig hvemig hafi verið starfað að vegagjörðum á ári
hverju.

Frumvarpsins 28. gr., samþykkt, sem verður 27. gr.:

Þa~ er skylda amtmannanna, að hafa yfirumsjón með vegunum
í ömtum þeim, sem þeir eru settir yfir, og eiga þeir ,1 embættisferð-
um sínum nákvæmlega að gefa gætur að ástandi veganna, og a~ ö~ru
leyti á ári hverju að senda skýrslu til ddmsmalastjérnarrnðsins um
ásigkomulag veganna í amtinu, og láta þar með fylgja hinar ofan-
nefndu skýrslur, sem komnar eru frá sýslumönnum.

Frumvarpsins 29. gr., sem verður 28. gr.:
Verði nokkur uppvís að því, að hafa með ásettu rá~i skemmt

þau verk, sem vegastjérnin hefir láti~ gjöra, þá skal hann bæta skað-
ann, og þar að auki sektast frá 1 rd. til 10 rd. eptir þVÍ, hvað
skemmdin er míktl, og öðrum mála vöxtum; skal einnig taka til greina,
hvort yfirsjónin er framin Í fyrsta sinn, eða hún er ítrekuð. Se vörð-
ur og sæluhús á vetrarvegum skemmd eða eydd, þá skal það sæta
lOrd. til 50 rd. sekt, eða líkamlegri refsíngu frá 10 til 27 vandar-
hagga. Se mannvirki þau burt tekin, sem vegastjdrum hefir láti'b
gjöra, svo sem brýr, vörður og sæluhús, þ,í varðar það þjófsstraffi,
og skal, þegar ákveða á stærð hegningarinnar, einkum tekin til greina
hætta sú, sem af því hefði getað hlotizt fyrir ferðamenn. Sektir
þær, sem ákveðnar eru í þessari gr., skulu falla í jafnaðarsjéð amts-
ins, ef þjó~vegur hefir verið skemmdur, en annars í vegasjóð hreppsins.

Breytfngarupp.ísninga minna hluta víð 29. gr.:
Fyrir: ),jafna\)arsjó\) amtsíns", komi: "til þjdðvegagjaldalns",

Frumvarpsins 30. gr., samþykkt, sem verbur 29. gr.:
Öll mál viðvíkjandi afbrigðum gegn þessari tilskipun skal mel)

fara og dæma sem almenn lögreglumál, að Því leyti, sem þau ekki
eptir eðli sínu eru misgjörl)amál, og skal ab öðru leyti, hvað þær
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yfirsjónir snertir, sem her l'<cGir UIII, ram eptir ákvörðunum tilsk.
:24. jan. 1838, 9. og 10. gr.

Frumvarpsins 31. gr., samþykkt, :iCIU verður 30. gr.:
Hvað hinar almennu ferjur yfir stærri <Ír og vatnsföll .ihrærlr, þá

skal íramvegis farið eptir reglum þeim, sein settar eru í Jónsbókar
landslelgubálks 45. kap. og Í konúngsbréfl af 29. apríl 1776, § 6.

Að öðru leyti skulu þær ;1 kvarðanir, sein ofannefnd komingsbréf

og Jónsbókar landslelgub. 44. kap. innihalda um vcgina á Ídandi,
hér eptir verða teknar úr lögum.

Athugng.: Miöhluti Hí. gr. verður 14. gr. fd orðunum : "hvers
amts", til oröanna : "a'O öðru leyti"; og eptir þessu

heldur Irunivarpsins greinatala sér.

Fra'l7!sögumaður (.Jón Petureson}: Frumvarp þetta hefir fyrri
komið til þíngslns, og hefir það aður lagao það, en lögurrín hefir ekki
verið þannig, ao -stjórnln gæti fallizt ;Í hana. Gallinn á frumvarp-

inn er einkum sá, nð það er a:~tlazt til, ao allur kostnaðurinn til
þjóðveganna skuli berast af jufnaðarsjóðunum, en þó á ekki til þess

að g.inga meira fe, en 2 sk. af hverju Iausafjarhundraði ; en þab er
óllIiigulegt, að gjöra allar vegubætur ii þjöbvegum nm allt Lind fyrir
SYO lítio verð, Að<lbpur~m;Ílið er, hvernig vegunum verði koui-
io í betra horf, og hvaðan gjaldið til þess eigi aö taka; í þessu

greindi nefndina ,i. Meiri hluti nefndarinnar vildi halda frumvarpa-
akvörðunlnul, ao jafnaðarsjóölrnlr skyldi bera þann kostnað til vega-

bótanna, sem ætlazt er til í Iruinvurpi stjórnarinnar, en ao þ\'Í fe
skyldi eimlngls verja til vegabóta ;i þjöövegum uppi á fjöllum, því

þeir þyrfti mikilla bóta með. Hann vildi því takmarka ákvarðanir
frumvarpsins nln þjóC\cginl\ yfir h öfu 0, til ao gilda eimingis um
þjócl\egi nppi á fjöllullI, og út víkka akvarbanlr þess UIlI aukavegina
til þjdöveganna nibrí í sveitinni, því hann áleit þetta gjörlegt. Og
Ii þessu eru byggðar flestar breytingar meira hlutans, en babír hlutar
nefndarinnar hafa að eins gjört litlar aðrar breytfngur á frumvarp-
inu. Minni hlutinn vildi ekki, a~ neitt gjald skyldi leggjast til vcg-
anna á jafnaðnrsjdöina, heldur vil! hann stofna nÚlli sjóð, sem hann
kallar í annað skiptið þjóhegagjald, en í hitt skiptið vegabótagjald.
Meiri hlutinn sá ekki astæöur miuua hlutans, fyrri en hann var bú-
inn aö skrifa ,ílit sitt, og g.u þe~s vegna ekki haft tillit til hans
astæða og breytinga, eða svarað þeim í nefndarrilltlnu, en það ríður

á minnstu, því svarið á líka betur heima í ræðunum um rnalið á
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þínginu, en í alitsskjölum sínum eiga nefndirnir eluúngls víst a~

skoða málið sjálft. Minni hlutinn "iII, að vegagjaldið, sem á að
g.inga til vegabóta á þjóðvegunum, skuli jafnast niður lí hreppana
eptir því, hvað margir verkfærir karlmenn eru í hverjum hreppi, en

því sem hver hreppur á að borga, á aptur að jafna niður á hrepps-
búa eptir efnum 06 ástandi. En eg se ekki, hvers vegna at) vega-
bót.agjaldinu ætti þannig að skipta niður á hreppana, eptir því hvað
margir verkfærir karlmenn eru í hverjum hreppi, eða hvaða sann-
girni se í því, þVÍ eptir þessu yrðl að jafna þrefalt meiru gjaldi
niður á þann hrepp, sem hefði þrefalt fleiri verkfæra karlmenn, en
þann, er þeir væri þrefalt færri i, en ekki er þar fyrir sagt, ao menn
se þrefalt efnaðri í þelm hreppnum, þar sem verkfærra lllanna talan
er þrefalt meiri, og ekki einu sinni eins efnaðir og Í hinum, sem
hefir færri verkfæra karlmenn; verður þá mikill munur á því, hvað
hver hreppur ber í samanburði vlð annan, og gjaldið jafnast ekki
niður eptir efnum og 1Ístæ'ðulll manna um allt landið, því það er

opt mikil velmegun i þeim hreppum, hvar að eins eru fáir verk-
færir menn, og kæmi þeir þá til þess að bera minna gjald, en hinir
flítækari hreppar, í hverjum fleiri verkfærlr menn eru. Upp í sveit
ern almennt fáir verkfærir menn, en þó velmegun; aptur Ii mót eru
í sjóplássunum fleiri verkfærir menn, og meiri örbyrgð, og þó kem-
ur eptir þessu meira gjald lí þ/í en hina, og er þetta ekki meiri
jöfnuður, en þó gjaldinu væri jafnail niður millum hreppanna eptir
nautatölunni í hverjum hreppi. Þa~ er skrítilegt, að ef einhver slóða-
bóndi hefði mikið rusl af verkfærum karlmönnum á heimili, en lHM
í eymd og lægi við húsg.íng, þa kæmi lítið gjald á hann sjálfan til

vegabótanna sökum flÍtæktar hans, en hinir bændurnir í hreppnum
eiga að gjalda þessa fólksfjölda, sem hjá honum er, og borga fyrir
þá sök meira gjald til vegabdtanna, en sem þeir þyrfti, ef hann væri
duglegri og héldi færra fólk. Gjaldið er fast akvebíð í 15. gr. hjá
minna hlutanum; það er % dagsverk fyrir verkfæran karlmann; en
það er ekki getið um það, hvort það eigi að gánga allt til vega-
bóta eður ekki, og hvað eigi að gjöra af afganglnum, ef ekki þarf á
því öllu að halda. Hreppstjórarnir eiga að kalla gjaldið inn hjá
bændnnum, og þeir eiga að koma með það á manntalsþing og fá
sýtllurnanni, áþekkt því, þegar sýslumenn fyrrum riðu með skattana
og sektirnar á alþingi tiI höfuðmannsíns, en það er ekki nm það
talað, hvað ei"gi að verða um það síðar, og ekki er þess getið, ab

reikning þurfi að gjöra fyrir því. Eptir hverju á a~~t~laðurinn ab
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gjöru .iætlunlna um vegabæturnar ? Þa~ er eingin niðstöfun gjör?> fyrir
lJ\ í, a'ð hann f,íi að sj ~í,II\·a'O margir verkfærir menn ern í hverjum
hreppi, eður öllu amtínu, þó þegar talað er um aukavegína, þá þarf
eptir minna hlutanum skýrslu yfir þá, sem gjalda eiga til þjóðveganna,
og þ.í skýrslu eiga hreppstjórar að gjöra, og senda hana sýslumanni;
en það er þ;í ekki heldur talað UI11 þa'ð, hvað sýslumenn eigi að
gjöra við þessa nafuaskr.í, Frumvarpið ætlaðist til, ao þessi skýrsla
skyldl vera sýslumönnum til lelöbeiningar vlð aukavcgina, en það ii
ci við, að koma með slíka skýrslu fyrir þjdðvegína, þegar talað er
Ulll aukavegína; einginn jöfnuður fæst með nlðurjöf'nunlnni milli
hreppanna. en má ske milli bændanna í hverjum vhreppl; það er
eingin grein gjörð fyrir neinu, svo eg se ekki, a'b menn geti fallizt
á breytíngaruppástúngur minna hlutans; ekki se eg heldur, að þíng-
i'b geti fallizt á frumvarp stjórnarinnar óbreytt, og ef þfngið þá ekki
fellst á frumvarp meira hlutans yfir hi:Hn'b, þ,í er ekki annað eptir,
en ao kasta öllu málinu, og er það mjög slæmt; þ,·í í frumvarpinu
eru svo margar góðar reglur, um fyrirkomulag veganna yfir höfuð;
vegirnir á fjöllum uppi feingi þá heldur elnga bót, sem allir þó
vita a'b þeir þurfa. En menn hafa einn útveg enn, ef menn ekki
vilja fylgja meira hlutanum í því, að útvíkka greinir frumvarpsins
um aukavcgina, til að gilda um þjébvegína niðri í sveit, og hann er
s.í, a'ð takmarka greinir frumvarpslns um þjóðvegína yfir höfuð til
að gilda um fjallþjóðveglna, eins og meiri hlutinn hefir stringið upp
:1, og sleppa greinum frumvarpsins 16. - 26. um aukavegina, eður
Líta það fyrirkomulag, sem nú er á vegunum nlðrí í sveitinni, halda
ser. Eg skal nú tala lítið um hinar aðrar einstöku breytíngar minna
hlutans. Í 3. gr. eru sýslumenn eptir uppástúngu minna hlutans
bundnir við upp.istúngur hreppstjöranna nm það, hvaða vegí skuli
álíta þjdðvegi, og hverja aukavegi í hreppnum; amtmaðurinn er þá
sj.ilfsagt líka bundinn víð uppástringur þeirra. Í (. gr. ætti að
standa "hrepp3tjóranna((, en ekki "hreppstjórans", eins og stendur hjá
minna hlutanum, því það eru fleiri en einn hreppstjóri í hverri sýslu.
Nýi sjóourinn er ýmist kallaður vegabótagjald eða þjóovegagjald,
því eg gjöri r:í'b fyrir, að það eigi a'b tákna sama sjéðinn. Þa~ er
einnig sagt, að sýslumennirnir eigi að ákveða stefnu veganna; þa'b
er víst eins gott, a'b þessi akvörðun se yfirlitin af arntmanni. Í
11. gr. þykir mer "ti1~j(ínarma'bur" ekki gott, það ætti að vera
sýslumaður; vegurinn getur verið bobinn upp, hver viljt leggja hann
fyrir minnst kaup. Í breytingum sínum vi'b 15. gr. talar minni
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hlutinn eimíngis um ritgjald til allra þjóðvega, en það vorour ao
titvfkka þa~ meir, eins og stendur í stjórnarfrumvarpinu, svo það nái
til fleiri vegn en þjóðveganna, sem svo kallast, t, a. m. til þeirra

vega, sem ern farnir á vetrnrdag, en ekki eru þjóðvegir svo sem
Tvídægra, Mn er farin á vetrardag, en er ekki þjöðvegur. (.1sgeir
Einarsson: Jú). Frumvarpið molnar og til þeirra útgjalda, som
verja vereur til varða og sæluhúsa (Jón Sigurðsson fr.í Tandraseli :
Frumv. 2. gr.) Minni hlutinn hefir ekki heldur skilið frumvarpið
rett, þegar hann vill bæta inn í 16. gr. orðunum : "ao yfirveguðum
efnum og ástandi manna «; vinnan þarf ekki að vera 1 dagsverk og
getur verið 1/2 dagsverk á Íliri hj.í hverjum; líka má sleppa summu

eitt árið, on þ,í líka taka þ.i hitt; þetta el' víst meiníngin í frum-
varpínu, en ekki að jafna dagsverkunum niður eptir efnum og ií-
standi hreppsbænda. Ao setja "hreppstjóra(( í stað "amtmanns(( í
19. gr., á það get eg ekki fallizt, og meiri hlu tlnn ekki heldur, því það
sýnist fremur heyra undir amtmanninn en hreppstjórann að ákveða,
hvað brelðir veglrnlr eiga að vera. (Ásgeir Einarsson: Þjóheg-
irnir. Hringt); það er þá eins gott aa yfirláta hreppstjórunum allt, ao
mer sýnist. Meira skal eg ekki tala aa sinni. '

6lafur Jónsson: þó hinn háttvirti framsölttmaður hafi nú
skýrt frá skoðun nefndarinnar, vil eg þó tala fátt eitt. l~egar nefndin
skoðaði frumvarp stjórnarinnar, sá hún fljótt, að það þurfti að breyta
þYí; hiin fann, að fe þao, sem ætlað var til þjöðveganna, var of lítið
til þess iIb endurbæta þá; þetta nr annar gallinn á frumvarpinu,
en hinn var sá, að 'eptir þeim takmörkum, sem stjómarfrumvarplð
setur millum þjóðveganna og aukaveganna, verða í sumum hreppum
eingir aukavegir til, en aptur í sumum miklir. Meiri hlutinn sa mí,
ao þetta mundi gjöra mikinn ójöfnuð hreppa á milll, og þótti hon-
um því nauðsynlegt, að breyta ákvörðun frumvarpsins Ulll sklptíng-
una ií. vegunum svoleiðls, að láta iikvarðanlr frumvarpsins um þjóð-
vegina mí einúngis til þjóðveganna ii fjöllum uppi, en útvíkka aptur
akvarðanlr frumvarpsins um aukavegina til að gilda einnig mn þjóð-
vegi í byggðinnl. þao vakti líka fyrir meira hlutanum, að það væri
<Ígjiirníngnr, al'! breyta allri skyldu vi unu í peníngagjald, því margur
fiÍtæklíngnr ;i bágt með ao l.íta úti peninga, sem þó getur unnið
af ser skylduverkið. .Meiri hlutinn Sií það enn fremur, ao ef sú á-
kvörðun írumvarpsíns héldl ser, að allar vegabætur stæði undir einni

stjórn, og a'b borgun fyrir þær ætti að borga úr sama sjóðl, þ.á

flyti þar af, ao þessi stjórn hlyti ao ákveða, hvaða vegabætur skyldi
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vinna á hverju ári, og hún tæki þá vissa vegi fyrir þetta og þetta
ári~, og sumir hreppar feingi þá elnga vegi hjti ser bætta í mörg
rír, þó þeir bæðí þyrfti þess og gyldi til vegabóta á hverju ári. þetta
heit nefndin að mundi olla óána'gju; meiri hlutinn sá ei heldur r.ið
til þess, a~ auka gjaldið til vegabétasjdðslns svo, að allar vogabæt-
ur gæti leglð undir eina og sömu stjórn og nokkru verulegu al kast-
að ; minni hlutinn hefir nú teklð þá stefnu, a'ð binda þetta gjald víð
alla verkfæra menn, en þó svo, að allir skyldi borga h;ílft dagsverk.
Meiri hlutinn sá, að af þessu mundi fljóta sá ójöfnu~ur, ao í SUI1I-

um hreppum yrði hver verklær rnabur a~ gjalda að eins 1/2 dags-
verk, nefnilega þar sem eingir aukavegir eru til, en í sumum 11/2,

þar sem aukavegirnir eru, því þeir fríast ekki víð þessa skylduvinnu,
þó þeir eigi a~ borga þetta % dagsverk, þess "egna iitvfkkaðí meiri
hluti nefndarinnar ákvarhanir frumvarpsins um aukavegina til þjöð-
veganna í byggo. Minni hlutinn hefir sagt, 80 meiri hlutinn ætli
nmtmönnunum of mikið, að ákveða takmörkin milli þjóðveganna ;Í

íjdllum uppi, og þjócveganna í byggð, en minni hlutinn ætlar þeim
meira, og það el' að ákveða takmörk nukavega og þjóðvega í byggo,
sem er miklu erflearn. Minni hlutinn vill senda fyrir sumarmál til
sýslumannslns nMnaslmí yfir þá verkfæra menn, sem eru í hreppn-
um, en það er abgætandi, að hreppstjörunum er þetta hreint ómögu-
legt, einkum ef hreppurinn er víðlendur, því fyrir sumarmál er hrepp-
stjórunum ómögulegt ao vita, hverjir verkfærir menn verða í hreppn-
um sumario eptir, svo þessi skýrsla hlyti að verða með öllu óárei'ð-
anleg, og þó ætlast minni hlutinn til, að grundvallað verði á henni
allt gjaldið til vegaejöðsíns ; meira hlutanum virtist þd hingtum
rettam og áreiðanlegra, a~ byggja þessa skýrslu it Wlu þeirra verk-
færu manna, sem verða í hreppnum að haustinu. I)a'ð sýnist
ao sönnu óviðkunnanlegt, a~ hver maður skuli vinna dagsverk í
þeim hreppi, sem hann "ar í um haustíð .í~ur, en það er það
ekki samt, því hann getur opt verið Minn að af ljúka dagsverki
sinu fyrir fardaga, og ef ekki, þ.í hlýtur hann a\) borga, ef hann fer
burt úr hreppnum. Minni hlutinn talar \I III , að það se óþarft og
ekki nema til lakara, a~ bera moldarlag ofan <Í mularbrýruar; 1I1ll

þetta er ekkert talað í frumvarpinu, og eld, i heldur hjií meira hlut-
anum, heldur eimingls um moldarlag yJir þær steinbrýr, e~a trébrýr,
sem eru yfir ræsum gegnum brýrnar.

Guðmundur Brandsson: þeir, sem llluna hvað mál þetta hefir
átt hart uppdráttar á fyrri þingum, vorkenna víst nefndinni, þó hún
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ge nú komin í nokkra ben du með þa'l:. Á(\IIIr þótti það ekki gott,
og hefir ekki batnað með þeirri sendingu, se II kom fd stjórninni f
'vor, og ('I' ei VÍ5t, hvernig mí fer fyrir því, Nefndin skiptist, og
ræður nefndarmanna lrit» ekki mikið a'/) samelníngu, Mer finnast
vera 5 a'blatri'bi í málinu, 1, skiptfng :í þjlÍl;yegnm og aukavegum;
í þessu atri'bi hefir nefndinni borib lÍ milli. Meiri hlutinn hefir
tvenns konar þjó'/)yegi og þá líka tvenns konar vegabótagjald, vega-
bætur "i'/) þjó'bycgi á fjöllum eiga a'b gjaldast úr jafnaðarsjóðum
arntanna, en þjóðveglmlr í bygg'b crn skylduvínna, og skil eg ekki,
aÐ það Ee meiri framfaravegur fyrir þá vegi cn verið hefir. þá er
2, breidd og stefna veganna; þetta CI' einnig verulegt atrlðl, og hefir
meira og minna hluta nefndarinnar líka greint ti Ilm það. þar fer
meiri hlutinn nær frumvarpi stjórnarinnar, en minni hlutinn heldur
sig nær Jón~bókarlögllm og landslaglnu ; yflrvöldnnum er a'/) vísu
eptir upp-istringu meira hlutans gefinn kostur á, a'b gjöra breytíngar
um breidd veganna eptir krfngumstæðum; en það eru auðsj.íanleglr
gallar lÍ því, a'b leita yfirvaldanna í hvert skipti, sem þessa kynni að
þurfa, og er ei se'b, hvernig það geingur. 3. atrlðlð er, hver stjörn
vegubótanna eigi a'b vera. Minni hlutinn vill draga stjórnina sem
mest til hreppstjdranna, meiri hlutinn til amtmannanna; þa'/) kemur
af fyrsta :ígreiníngnulll um þjó'bYl'gina j hreppstjórar ætti þó að
minnsta kosti a'b hafa :í hendi stjórn nukaveganna, þYÍ þeir ern þeim
kunnugastir. 4. a'balatririÐ el' um kostnuolnn, og þar um er veru-
legur ágreiníngur, sem er, eins og fleira, sprottinn af fyrsta ágrein-
íngnum; eg sakna þess, sem áhe'bið var í rilitsskjnl! þíngsins 1857,
n'/) sýslumenn með tllkvöddnm míinnum skuli ákveba, hvar leggja
skuli veglna ; þessu el' mí sleppt, af þv] st.jórnin "ar á móti því;
mer flnnst þaÐ iulbur heppilegt hj,i minna hluta nefndarinnar, hvern-
ig hann vill jafna niður gjaldinu, og ef elmingls á al'> Icggja það á
alla verkfæra menn, getur rir þv] orðið hiÐ mesta gjiírræ'bi, og eg cr
þess "egna í vafa nm þar', hvort eg eigi al'> fallast heldur :í uppá-
stringu meira eða minna hlutans í þessu atriði ; í 5. m.ítn er það
sjálfsagt, að til taka sektir fyrir afbrot á móti wgabóta!i)gunum;
þetta hefir nefndin einnig gjiirt samkvæmt Irumvnrpl stjórn·arinnar,

. sem blín hefir rakið \He'b mikilli nukvæmní og það sumstaðar næst-
UIIl of vel, einkum þær greinir þess, sem segja fyrir, hvernig eigi að
fara all búa til og bæta vegina, bæði með ruðningum og brúagjörð-
um, því þetta held eg hefbl verið óhætt a'/) fela þeim, sem áttu að
stjórna vegabötunum ; sumt ar grelnnm þessum 111 lí þd heldur heita
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erlndlsbrðf en lög, svo sem greinirnar 1O.-14., sem eru ekkert annað
en reglugj iirl'> um tilbúnÍng veganna ; þetta þykir mer nú nokkuð smá-
smuglegt, þYÍ það er her um bil steypt í sama formi og tílsklpnn-
in, sem gefin var út um þúfnasléttun og garðahleðslu, þVÍ þar var
til tekið, hvernig ætti al'> skera þúfuna og brúka tir henni moldina;
aðrir eins smrirnunlr og þetta eiga illa heima Í lögum og gjöra lítið

gagn. 21. grein hefir batnað hjá meira hluta nefndarinnar; þar er

sagt, að hreppstjórar skuli til taka, hvaða daga skuli "inna að vega-
bótunum, en hitt er óþarfi að akveða, ao slíku skuli jafnan vera lok-
ÍO í júnímrinuðí, þVÍ misjafnlega getur á staðið með Það, en það
ber samt SYO vel til, al'> undantekníng getur orðið fní því, eptir sem

niðurlag greinarinnar er orðað. 22. gr. sýnist mer óþörf; eg held
al'> ekki þurfi al'> segja hreppstjórnnum, hvernig þeir eigi al'> kalla
saman mennina til verka; eg held al'> hún hefðl mátt missa sig.
24. gr. hefði ekki heldur þurft, hún er í mótsögn vi\') 23. gr.; mer
sýnist a'b mætti yfirláta hreppstjérunum, al'> koma ser saman vi\')

mann þann, sem lítið hefði gjört fyrri daginn, al'> hann gjörði þYÍ
meir daginn eptir. Uppristringnn í frumvarpi stjórnarinnar og nefnd-

arinnar, al'> borgunina skuli greiða á hreppskllaþfngum á haustin, líkar
mer ei að því, að til taka á haustin; eg held al'> það heIM verið
betra al'> sleppa því orði, þVÍ hreppskllaþíng eru sumstaðar haldin
á vorin, og vildi eg setja í staðinn: árinu áður. Al'> minni hlutinn

vill láta aukavegina heyra undir hreppstjdrana, leitir af uppasnlngu
hans um tílhögunina á gjaldinu, og get eg ekki annað, en verlð því
meðmæltur. .Mer þætti það öskarað, ef meiri og minni hlutinn gæti

nú dregið saman meiningar sínar, SYO flækjan yrti minni, þYÍ sem
stendnr er eg í vafa um atkvæði mitt; það væri má ske rðttast, a'b
fresta öllu malinu og láta það bíða eptir sveltastjérnarlögunum, og
eins stjórnarbótinni, ef yfírstjérn landsins yrðl breytt.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli: Minna hluta nefndar þessarar
ránkabl vil'> því, al'> m.il þetta komst í töluverba glennu og rigretn-
íngsatkvæbaljölda á síðasta þíngi, og því ætlar enn ekkl al'>fara svo
óliðlega al'> stofni með það sama, því nokkur breytíngaratkvæðl eru
komin strax hjá báðum hlutum nefndarinnar, og vonandi, al'> þíng-
menn láti þó ekki sitt eptir liggja, og bæti fáeinum vil'>. Minni
hlutinn hafðl ser nú fyrir augum, að varast þetta, og vildi því halda
sem fastast við frumvarpið, því honum þótti það í flestum greinum
nýtilegt; það er eimingís á tveimur stöðum, sem minni hlutinn breytti

nokkuð stefnu frumvarpsins, en þó 5,'0 haganlega, að þa'ó ekki einu
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sinni raskar greinaskipun þess, svo hún heldur ser til' enda. Þa~
fyrra er það, sem allri nefndinni kom saman, a~ fe það, sem ætti
ail taka af [afnaðarsjéðunum til þjóðvegaböta, væri bæði fjarskalega
of líti'ð, og líka óhentuglega lagt á, 2 sk. Ii hvert lausaíjárhundrað ;
því fyrst eru nóg gjöld á lausafénu, og svo geingur Iausafjárfram-
tallð misjafnt fram, eins og menn vlta ; svo er það ekki nema einn
flokkur af landsbúum, sem telur fram lausafé; þess vegna vlldl minni
hlutinn ekkert af vegabdtakostnaðí láta lenda á jafnaðarsjóðum, og
því varð hann a() hugsa ser annan gjaldstofn; þótti honum þá ebll-
legast, og öllu málefninu sjrílfu ser samkvæmast, að öll vegabótaskyld-
an stæði á einum og sama stofni, hvort það væri gjaldskylda eða
vlnnuskylda ; en ar því Irumvarpíð hefir grundvallað vinnuskylduna
á þeim stofni, sem á()ur hefir "eri'ð her í landi, og þess "egna er
innrætt meðvitund þjcí(),uinnar, og byggour lí því, að hver sá maður,
sem svo er kominn upp, að hann geti fari() ail hugsa fyrir sínum
og sinna lffsbjargarurnsýslunum og útvegum, til hvers ávallt þarf a'b
brúka vegina, se skyldur að standa undir þessari föburlandeskyldu,
a'b umbæta og ,-i() halda vegunum, þá fann lllinni hlutinn ser ánægj-
anlega orsök til ail fylgja frumvarpsins reglu í þessu, og leggj'l vega-
bótaskylduna ii vlnnukraptana , því þ,i koma inn undir hana allir
flokkar landsbúa með jafnri skyldu, bændur, vlnnumenn, embættis-
menn, kaupmenn, handverksmenn. húsmenn og lausamenn víð sjó,
sem varla standa undir nokkrum skyldum, eoa byrbum fii()urlandsins.
En vegna þess, ao vinnuskyldan hefir vírat ónóg, til að lagfæra veg-
ina, og alþíngi bæði 1855 og 1857 varð á þeirri meiníngu, að breyta
henni í gjaldskyldu, þá hefir minni hlutinn með sinni 15. gr. smilð

- henni í gjaldskyldu, og hyggur, ail það gjald verði líka nægilegt, til
að koma lagfæring lÍ þjóðvegtua.

Hin önnur breytíng, sem minni hlutinn gjörði frá frumvarpinu
"ar sú, ab honum þótti umsjón á aukavegunum, mega eingaungu
standa undir sveltarstjöm, og ekki þurfa að n.i til sýslumanns, og því
síður til amtmanns; því þegar allir þeir vegir, sem 2. gr. frum-
varpsins til nefnir, verða þjöðveglr, þá verða aukaveglmlr að kalla
sem eingir, nema heim til bæja af þjöðveglnum og millum bæja;
vinni sveitarmenn það allt fyrir sjálfa sig, er þeir gjöra vlð þá, og
er það sanngjarnt, ao þeir fái ao rá'ða því sjálfir með sveitarstjóra-
samkomulagi, hvað miklð eða Iíti'b menn gjöra "ib þú, eptir því sem
árferbi og ástæður manna leyfa í hvert skipti. Minna hlutanum þótti
breiddin á vegunum vera nóg 5 álnir, eins og okkar gömlu landslög höfðu
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sett, og verður þ6 breiddin meiri mí, þ\í þ,í vorn álnir styttri, því
þær voru ekki dunskar ; þessi 6 Iílna brclðl lagavegur er nú briinn a'b

standa ~í?an 1776, og sjá menn mí á vegunum, sem ern, hvað þessl
fyrirskipun hefir ,í unnið. Eg held þall mætti þakka fyrir, el' nokk-
ur-tar ar srelst 5 állla brelð gat<l; með nukuveglna, sem menn pjakka
sjalfir heim ti! bæja sinna munu þeir gjöra sig iínæg~a, ef þeir ern
vel Iaðnrsbrelblr mína fyrst ; það vita allir, að hreppstjórar þekkja
miklu betur vegina og af"WoII þeirra bæði hvað hverri sveit og sýslu
til heyrir af fjalhegum, sem allt er fastsett eptir venju, sem skapazt
hefir eptir því, sem bútj.irhngar, Itiik, fj;írgaungnr og vatnsfallauð-
dragandar hafa til \í~all, og eins hvað þjóhegir eður alfaravegir í
sveit hverri geta heitið rértllegu, og 11\'<lð þar ern aukavegir ; þetta
þekkja þeir allt miklu betur en sý-Iumenn, og geta miklu betur lí
kver ið þessa sklpttngn. S)!,..lumenn geta \fba hvar ekkert sagt um
þetta af nokkru viti, nema eptir uppJf'ínglllll hrepp-tjéra j þess vegna
va-ri það undurleg dramb-em! eður ærugirni þeirra. ef þeir ekki vildi
láta það strax fylgja lagaboclnn, að þe,~~i :íhörCllln ætti að vera
sprottin ar upp.i-ningum hrepp-tjéranna ; allt eind er nm það, hverj-
ar vl'gabætur þyrfti all Iramkvæma .i næ-ta surnrl, 1I1ll stjörn þjlí~-
vegabét.i og gjalds þe,.;:;, er til þess er bnikað, hefir minni hlutinn
ekkert breytt "tj<ínJ;l\"rrnm\'arp~in~ reglu; honum fannst, að 5. greinin
ákveði, a0 þetta yrði mest í ~ý"hllllanna höndum, þar sem þeir eiga
a'ð setja tll uppboðs eða semja um, hvernig verkið skuli "inna, líka
setja 1I11l,;jónanllenn yfir þai', o. s, frv, Nú gjörir 15. gr. minna
hlutuns r;Í1i fyrir, ••ð vegubritagjnldíð gangi til sýslumanns ; leingra
sýnlet tíþarfi það fari, því allir vita. að í sýslunurn þarf að gjöra
veguba-turnnr og rit býta aptur gjaldinu; þurfi þ;í ein sýslan að leggja
hinni, getur nmtmaður ;iví~a() það milli sý-hnnanna. Minna hlutan-
UII\ virtlet það of snemmt, sem Irumvarpið til tekur, að sendu nafna-
skr.ma yfir þá. sem skyldir ern að gjalda til vegubóta í [unriar, því
þi em hrepp-tjórur ekki brinlr að vita, hverjir menn a'ð ern r;j()nir
heima eptirleibis hjá öllum bændum; en 111llsumarmál geta þeir verið
búnir að "ita þá íleet ••lla, svo það munar aldrei mlkhr, sem þao
breyti-t eptir þav; nafnaskr.i þessi, held eg, eins og gjaldlb, hafi ekkert
ao gjöra leíngra en til sý,;llIlJIann:3 fyr en einhvern tíma, til sönnunar
hvað gjald~lIlJlJ1lan hafi "erið Id af sf-ilunni; það sem meiri hlutinn
hefir "ett í 18. gr., að hver skuli vinna þar a'/) vegabötum, sem hann
var haustinu aður, held eg þyki k.ítleg regla, ef menn flytja vestan
eða norðan aC landi; það eru sjaldnast gjörðar vegabætur fyrir far-
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daga, þar sem þá er þa'ð fyrsta kominn aur úr giitum, og s{zt lÍ

fjiillum j það verður líka með skylduvinnu sjaldan kom ið vib vegll-
bétum nm vorvertíð ; bændur og vinnumenn eru \'ið ;,;j<Í,og eins er
f sjavarhreppunnm, ab menn standa þá í ~.i6r<Íhllm; þab er þv! ætíð
vaní að taka dagana eptir Jiin<mc:!:lUn,1 til þessara verka, áður Illenn
fara ab fara í kaup-tað og að sl.i, og ern þ:i allir til jarðar komnir,
og held eg þætti þá einslags axarskapt, ef lögin skylduðu menn til,
lið fara norður eða vestur Ii land til að gjöra vegubætur, at' því lið
maður var þar Í fyrra. Annars þótti minna hlutanum þessar reglur
frum ,'11 rp:5ins um skylduvinnu og tilhögun hennar lÍ nukavegunum
óþarfar, þar hreppstjörar mundi r;í~dafil þessu eins og bezt ætti "ib
í hvert skipti, en ,ið vildum ekki fara að rugla þar frumvarpinu,
þVÍ það getur ekki skaðað, þ6 greinar þessar standi.

Meiri hlutinn segir í :íliti sínu, ab menn se vanir við þj6~Yega-
skipti á fjöllullI og í sveitnrn ; þetta þekki eg ekki, og eg held menn
se þessum skipturn ó\'llllir" og ætti nri sýslumenn eða umrmenn ab
fara um alla þessa h.ilsa og fjfill, til að skiptu þessu í sundur, þ;i
hygg eg túskildíng-gjuldiö ar lansafjarhuudrut nnurn gjiirN ekki bet-
ur, en duga tll þess, að borga rett skol\nnar;l:jiiri':inil J:oijálra, og um-
bættlst þ6 Yegirnir lítið "ið það. Meiri hlutinn segir, að það megi
eptir frumvarpinu leggja einum skilding meira á livert hundruð í
öllu amtinu ; en það er ekki satt, það lII;í elnríngls í þeirri sÝ';lu,
sem nauðsyn er að gjiira stérko-clegar vegabætur ; eptir 20. gr. meira
hlutans held eg hreppstjdrum yrði kann ske örðugt, að "kafIa nóga
menn í vegubötastörfín, þar sem allir þeir, sem sökum nauðsynja
sinna ekki geta komið til verka, þurfa ekki annað, en gjöra 111111 IIIII
boð sama daginn, og verkið Ii að fram fara, að þeir borgi einhvern
tfma j þá er mí komið í gamla horfið með vegabæturnar. 27. gr.
þykir mer líka hnlfskrítin, þegar sumar svelrlrnar eiga að fara leggja
hinum vinnuskyldu, og h.ilra skyldu, þar sem menn eiga leið nm,
o. s. frv.; þetta eru hallvegis r.íðaley-ls vefjur. Eg held það verbl
að vera hverrar sveitar notagjald. hvað lítið þarf þar lið gjöra við
aukavegí, og hvað mikið að þeir sveitarmenn gjöra ~ji\lfir "ið þ;í;
yfir höfuð er það mí uppastand meira hlutans, að vinnuskyldan standi
á öllum þeim vegum, sem helzt þarf að um bæta, og er þao þ;í allt
sama og verið hefir, að allt syndir í sama a~gjiirl\aley"inu, og var þá
óþarfi, að vera neitt ao tllla 11m þetta mal, (yrst eingu á að breyta,
og ekkert að um bæta, nema leggja trisklldínginn á laueaíjárhundr-
uðín, þao eru of litlar álögurnar ii því,
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Ásgeir Einarsson: Þíngma'bur Mýramanna hefir tekið af mer
ómak með því, að tala um hinar einstöku greinar frumvarpsins, og
vildi eg að eins tala lítio víbvíkjandi vegaskiptfngunni og 15. gr.
frumvarpsíns; eg er þingmanninum úr Gullbrfngusýslu samdóma í þvi,
að þeir sem tala í þessu máli, eiga a'b halda ser til aðalntriða máls-
ins; því ef menn fara út í einstakar greinar og orb, þ:í er eg hrædd-
ur um, að þao komist ekki af lÍ þessu þfngí, en annaðhvort verður
þfngið að fallast á frumvarp stjórnarinnar eins og það er, eða frum-
varp meira hlutans, eða breytingaruppástúngur minna hlutans, því ef
menn fara að blanda hinum ýmsu uppastringnm saman, þá hefi eg
ekki vit á, að vit verði úr því, og þess vegna var þao betra, að nefndin
skildi algjörlega strax, og kom með uppástúngur sínar út af fyrir
sig, heldur en ef minni hlutinn hefði komið með eintóm breytíngar-
atkvæði ,'io frumvarp meira hlutans, og allt hefði 8,'0 orðið í ein-
tómum graut. Meiri hlutinn gjörðí frumvarp sitt sem bezt hann gat,
og allar breytingar lÍ frumvarpi stjórnarinnar eru komnar af því,
hvað hann gjörði vegina mnrgsklpta; en nm það, hvort uppástúngur
minna hlutans se betri e()a verri, en uppdsningur meira hlutans, um
það ætla eg mer ekki ao dæma. 1855 var send upp.ístúnga frá þing-
inu til konúngs, er finnst í alþfngtsríðindunnm Ir.í því tíri bls, 860,
og fer fram á, "ao skylduvinna bænda til vegnbéta, yfir höfuo að
tala, se tekln úr IiigullJ". þetta "ar nppastringn eins þíngmanns,
sem nri ekki leingnr situr á meðal "or, er hafði fullt eins mikla
greind :í þessu máli, og hver helzt annar. þa() var erubættismaður,
sem var vanur ferðalögum og kunnugur búskap og ástandi landsins.
l'e5si uppastduga hans var Illikio heppileg, að flestra þeirra dómi,
er eg hefi heyrt tala um rnállð, og alþíngi ftHlst á stjórnarfrumvarp-
i'ð 1857 a() þessu leyti. Fritækir einyrkjar geta ei lagt menn til til
vegubóta ,in mikil" skaða fyrir sig, og lín þess að bjargræðisvegir
þeirra hindrist; þvi opt ber það við, að ekki verour gjört ,·i~ vegi
fyrri, en komið er fram ri sumar, og sjá þá allir, hvílikur skaði það
er, að taka einyrkjabóndann fd slættl, eða þá hindra kaupstaðarferðir
eða flskiferðír þeirra, og er eg þ.í hræddur um, að þegar hreppstjór-
ar færi að kalla saman menn til vegabéta, þ,i mundi þeir ei fá nema
helmínginn. það er mlsskllníngur hj;i sj.ilfum meira hluta nefndarinn-
ar, a() hver maður eigi að leggja mann til vegabéta, þegar þær eru
unnar, því þeir geta komízt af með það, að senda gjald, er svarar
daglaunum mannsins, eptir upp.ístringu meira hlutans, því það flýtur
af sjálfu ser, að ef þeir ekki senda mann til vegubéta, þá verða
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þeir að senda gjaldið, en þá kemur mestur vandinn fyrir hreppstjór-

ann, að ritvega ser mann fyrir gjaldið, þegar það kemur svo
seint, og hefðí það verlb betra, að hann hefði vítab það fyrri, að
hann hefði þurft að útvega mann; ef tilsjónarmaður eða verkstjóri
veit, hvort bóndinn vill leggja mann til þess, og fái hann almenni-
lega menn til þess að vinua, þá er það heldur ekkl rétt, að rá~-
leysíngjar eða öreigabændur eigi að stjórna yfir framkvæmdarverkum.
Minni hluti nefndarinnar vildi ekki, að Iátæklíngum yrði of þ)~ngt með
gjaldið, en þeim verbur einmitt of þýngt, þegar vinnuskyldan er út víkk-
uð eptir uppasningu meira hlutans, og til þess að endurbæta þá, lÍ að
hafa skylduvinnu, er jafnað er niður eptir verkfærum mönnum i þess
"egna vildi minni hlutinn hafa þjéðveglna sem mesta, og frá þess-
ari skoðun get eg ekki slitið mig, og get eg el•.kí geíngið frá því,
að með þessu komi vega bæturnar léttar lÍ hina fátækustu eins og
ber. þó mikið se uuníð með því, að þjéðveglr meira hluta nefnd-

arinnar komist lí, þ,i er samt ekkl allt unnið með því, og viö lifum
líklega ekki það, að þeir "er'ði orðnir góbír. Þegar eg gjörbí breyt-

Ingaratkvæði mitt ,"ið 15. gr. frumvarpsins 1857, þá fór eg eptir
annari uppástringu alþíngts, sem stjórnin í öllum verulegum atriðflm
er ekki fráleit að fallast á, en aðferð SIÍ, sem eg stakk upp á við

gjaldheimtuna, segir stjórnin að se erfið og flókin, og þar eð mallð
mun verða lagt fyrir þfngið aptur, þykir það rettast einnig hvað
snertir aðferðina, til þess að f;l fe í kostnað til þjéðvegannu, að l,íta

sitja við frumvarp stjdrnarlnnar , en þó um leið og málið er lagt
fyrir á ný geta þess, ac stjórnin j.ítar, að peníngaupphæð SIÍ, sem
feingist eptir frumvarpi stjórnarinnar, nefnilega her um bil 1,2(JO rd.,
mundi verða of lítil, en eptir hinni nýju upp.isningu minna hlutans
mundi hún verða helmtngl minni, eins og nú á stendur ella lítið yfir
600 rd. Breytíngaratkvæbl mitt "ið 15. gr., sem stjórnin heldur vildi
fallast á, hljóðar þannig: "Þá upphæð til vegabóta SYO vel þjóð-
vega sem aukavega, sem amtmaður hefir ákveðíð, að lenda skuli á
hverri sýslu, skal sýslumaður með 2 tilteknum mönnum jafna niður
á hina einstöku hreppa sýdunnar, og hafa við þ;í niðnrjöfnun ser-
stakt tillit til efnahags hvers hrepps, sveítarþýngsla og annara ab-
hitandi ástæðna i síðan greíðír hver hreppstjóri þ;í ákveðnu upphæð
úr sveítarsjöbí samkvæmt fyrirlagi hlutaðeigandi sýslumanns". Mer

fannst þetta sanngjarnt, og 6 þíngmenn viðurkenndu það líka "ið á-
lyktarumræðuna 1857, en þótti þao of margbrotið, meðan ekki værl
komin regluleg sveitar- og sýslustjérn.
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Þíngmanninum úr Gullbringusýslu þótti meiri óji)fnu~nr vera í
þeirri upp.isningu, er eg mi hefi gjiirt, heldur en í gömlu uppistúug-
unni minni, einkum milli hreppann»; en það kum ar því, a~ inlnnl
hlutinn vildi n;ílga~t meira hluta nefndarinnar í þ\"í, að þetta gjald
skyldi hvíla á iilhúu verkfærum mönnum ,í þessum tiltekna aldri.
Fyrir utan ann markana <Í skylduvinnunni, er minni hluti nefndarinnar
betri en sá meiri í því, að jafna gjaldið innan hrepp". Af astæoum
mínum fyrir breytíngaratkvæbínu \"ið 15. gr., er eg gjéirði 1857 sest,
ao eptir uppastringu meira hluta netndarlnnur, kornast margir hjá
skylduvínnunnl, og væri gott, að fá þann ójöfnuo tekinn af, er jafn-
a~,ar"jóo"gjaldi~ veldur. Ef menn vildi mí fá jöínnb, þá er spurs-
mallö 11111 þao, hvort menn vilja vinna það fyrir jöfnublnn, 110 taka
npp.istúngu mína í breytíngaratkvæblnu undir tölulið 78., en ef menn
færi eptir þessnrl undirstöðu, að hægt væri að mí gjaldi þessu, þ,i
gæti ei of mikið orðið lagt á Wæklíngana. og ríkismennirnir ekkí
sloppið, og kynni með þessu ao geta grei'i'zt lír frumvarp! stjrirnar-
innar. Þíugmal'urinn úr Gullbríngusý-lu vildi Lita fella margar greinir
úr, og getur mikið 'erið með því, en minni hluti nefndarinnar vildi
ekli rmgla svo allt Irumvarplð, þvf hann :ileit, að hægt væri 11(1 fella
þær greinir með breyríngaratkvæbum \"ið atkvæðagrelöslnna. Eg ætla
mer nú ekki að rara fleirum orðum 11111 lj,;tæ~llr minna hlutans, en
á eitthvað verða menn að fallast. það hefir' erið sningíb upp á, að
leggja nýtt frumvarp fyrir næsta þíng með svelta-tjdmurlögunum, og
þ,lð kaun mí ao verða það bezta; en ef nuillð vereur nú fellt, þá
er ekki að vita, hvenær vegabótalöglu kæmi betri, en þau yrði nú,
mel'! þ\í al'! laga frumvarp srjörnarlnnar,

Konúng.~rulltrtíi: I)að er 8\"0 stuttur tími síðan eg fekk álit
nefndarinnar í þessu mali, all eg hefi ekkl getað svo nægilega átta~
mig í því, al'! eg mí geti sagt ákveðna meiníngu um þess elustöku
atriði, þ,"í bæbl hefi,' nú nefndin skipt ser í meiri og minni hluta,
og líka hefir hvortveggi I\OJlIi~ fram með sérstaklegur uppastúng-
ur, sem eru nijiig margfhiknar, ser í lagi meira hlutans. Meiri hlut-
inn vill ,"í!ija öldúngls fr;í stjérnarfrumvarplnu, og -kipta vegum
þeim, er frumvarpið kallar þjóhegi. í þjébvegi ;i IjiillulII og þj6hegi
í sveit. Eg se mi gjörlu, af hverjum orsökum meiri hlutinn hefir
gjiirt þetta. Hann hefur .:;eo, að re það, sem frumvarpið leggur til
þjúöveganna, er of lítið, og því hefir hann skipt þjóðvegunum þannig
sem hann hefir gjört, af þvf hann hefir ekki viljað leggja meira
gjald á lausafé en frumvarpíð ; en þar á móti fari?> því fram, að

1422



þjóð,"egirnir í sveitunum skyldi endurbætast með skylduvinnu, eini!
og aukaveglrnlr, hvar víð skiptíngln milli þj6hegal/na í sveit og
aukavegunnu verbur öldúngls þýðíngarlaus. Með þessum uppásrúng-
um .hefir meiri hlutinn Tilskao fní rótum grundvallarreglum frum-
varpsins, og á þab get eg eingan vegin fallizt. Hin Iyrsta orsök
til þess, að menn stringu upp á að breyta vegnhötalögunum var sú,
aD skylduvinna sú, með hverri þeir allir áttu aD endurbætast og
,"iD haldast, var svo ébærilegu ml-jðfu. Í sumum hreppum, hvar
vegum af náttúrunni er- 8'"0 háttað, a() þeir þurfa litla endurbót,
var skylduvinnan leti, og sumstabar næstulll eingin, Þ'"Í hver hreppur
i1tti aD annast vegina innan sinna takmarka. Í öðrum hreppum
þar á mót, 'í gegnum hverja margir og torsdttir vegir lágu, var
skylduvinnan svo mikil og örðug, aD hreppsbúar Iclngu ekki komizt
yfir að fullnægja henni, og þar af leiddi þ;j aptur, aD veglrnlr í þess-
um hreppum voru næstum Mærir, af því þeir gátu elnga næga end-
urbrit Ieingib. þess vegna var þa1'l, aD stjdmnrfrumvarplð, eptir til-
lögum lllanna her á landi, ler fram ;í það, aD allir þjöðveglr skyldi
verða endurba-ttlr með því, a1'l leigja menn þar til fyrir gjald, og aD
þetta gjald skyldi koma jafnt it alla amtsbúa, S'"O að liá ójöfnubur,
sem skylduvinnan við þessar ngaha·tnr úl',lIr hafN í fiir með ser,
öldringls gæti af tekizt. þar á nuit héldn menn skylduvinnu. hvað
aukavegina í hverjum hrepp snerti, af því menn \'lITlI hræddir um,
aD annars mundi penÍngagjiildin verða of há. Þe:5~a skoðun get eg
til aD stjlírnin llluni ekki yfirgefa, og eg held og, :10 hún gjöri rett
í því. Minni hlutinn hefir nú haldið fast við skobun stjrlrnarlnnar
í þessu efni, elns og hann líka hefir gjört færri breytingar ,i() frum-
varpið, en meiri hlutinn, og því verð eg heldur aD fallast lÍ :ilit minna
hlutans, og ræð hinu herbraða þíngi til a() gjiira hið sama, ef þaD
annars, sem eg vona, hefir hng ;i því, aC!Irumvarptb verbl ab lögum;
það, sem her it þlrrginu stóð mönnum í vegi fyrir því aD fallast :i
stjórnarfrunl\"arpio, var þaC!, aD peníngngjald það, sem ætl;l() var til
þjóðvegunna eptir Irumvurplnu, var of lítið, og þaD virðist stjórnin
einnig ab hafa fallizt;i, þHð, sem Þ\Í í þessu tilliti elnkaulega ríð-
ur á, er að finna þann gjaldstofn, eptir hverjum n6g fe getur feing-
izt til ab endurbæta þjéðveg ina ba'~i á fjöllUllI uppi og í sveitunum
niðri. Minni hlutinn hefir sning'iö upp lí, að þetta gjald skyldi verða
miðað vib tölu allra verkfærra karlmanna frá 20 - 60 ára' þannig:
að % dagsv erl, skyldi reikna fyrir hvern mann, en gjald þetta se
greitt af öllum hreppsbdurn eptir efnum þeirra og ásigkomulagi; og
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eg efa ekki, að upp á þenna máta mætti fii nóg fe til endurbóta
þjóðveganna. En mer virðist gjaldstofn þessi þó vera nokkuð óhent-
ugur. Eg vildi því skora bæði á minna hlutann og þá þíngmenn,
sem í aðalatrlðunum fallast á minna hlutans og frumvarpsins skoðun,
ab finna einhvern víbkunnanlegrl gjaldstofn, oA að fram koma með
breytíngaratkvæði þar um. Heppnaðist það, ab finna betri gjaldstofn
í þessu tilliti, mundi eg í öllum verulegustu atriðum geta fallizt á
minna hlutans upp.ístúngu, en þótt eg í þeim einstöku atriðum kunni

að hafa aðra skoðun, en minni hlutinn hefir í ljósi látið. þíngmao-
ur Mýramanna vildi, ao hreppstjórar einir reði vegabótunum, en þessu
get eg eigi verið meðmæltur ; því þó eg geti gefið hinum heiðraða
þíngmanni þann vltnlsburð, ab hann í sínum hreppi hal~li vegunum
ágætlega við, þ;i mun það þó yfir höfuð fara bezt, ao yfirvöld, eins

og híngað til hefir ve rio, hafi tilsjón með viðhaldi og endurbót veg-

anna.
Arnlj6tur 6lafsson: Ja, það stendur eins á fyrir mer og fleir-

um, að eg er harðla ókunnugur þessu nníll, og ii örðugt með að
segja nákvæmlega álit mitt um það, þv] svo eru margar frá breyttar
ákvarðnnlr í því, að það er næstum ómögulegt, ao lítta sig á þeim

í fljótu bragðl. Eg vil því að eins taka fram 2. atriði málsins,
það er kostnaður og stjérn vegabútanna. það er mikið komið undir

því, hvernig kostnaðurinn leggst á, og hve mikil verður upphæðin;
kostnaðurinn er jafnan mikið atriði í hverju máli, þVÍ feo er atl
þeirra hluta er gjöra skal. Minni hlutinn hefir nú farið fjær frum-

varpi stjórnarinnar í því, að hann vill eigi láta amtssjdðina borga
bætur þær, er gjörðar verða á þjóðvegunum, heldur borga þær með
hálfu dagsverki fyrir hvern verkfæran karlmann; en aukavegi skal
borga með skylduvinnu, Meiri hluti nefndarinnar aptur á móti vill
l<íta amtssjdðlna borga þjóðvegína á fjöllum uppi, en skylduverk borga
þjöðveglna í sveitunum, og auka vegina. Eg hefi lauslega gjört áætlun
yfir, hversu mikið fe muni fást árlega bæði eptlr meira hluta og minna
hluta nefndarinnar. Í 16. grein í frumvarpi meira hlutans um kostn-
abinn til þjóðyeganna og aukaveganna í sveitum er ætlazt til, að hver
verkfær maður gjaldi allt að einu dagsverki, að segja þeir menn,
sem eru milli tvítugs til fimmtugs. Eptir fólkstalinu 1855 voni
12,506 karlmenn á þeim aldri. Í verðlngsskránnl hérna ário 1856

var dagsverkio reiknað Ii 75 sk. Þegar menn nú reikna dagsverk
hinna verkfæru manna í peningum, og dregur svo marga frá þess-

um 12,506, sem menn gjöra rá~ fyrir, að ekki geti áIitizt verkfærir
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menn, þá verða þa~ um 9,600 rd. En ef eg nú sný mer til veg-

anna á fjöllum uppi, þá er ætlazt til, a~ 2 sl" skuli gjaldast af
hverju lausafjnrhundraðí. Eptir meðaltall skýrslnanna frá 1836-
1851, voru II landinu alls 60,000 lausafjérhundruð, en hin síðarl

árin, frá 1851- 1857 hafa þau aukizt svo, ab þau voru um 70,000.
Reikni menn nú 2 sk. af hverju lausafjárhundraði af þeim 60,000,
þá verða þa'ð 1,200 rd.: en reikni menn lausafj.írhundruðln 70,000,
verða það 1,400 rd. Verður þá kostnaðurinn til íjallveganna 1,200
til 1,400 rd., en til veganna í sveitunum 9,600 rd., og fæst þá eptir
upp.isttingurn meira hlutans, í mesta lagi 11,000 rd. til allra vega-
bóta. Minni hlutinn fer fram á skylduvinnu til þjöðveganna, sem

svarar % dagsverkl auk vinnunnar til aukaveganna. Eptir fólks-
talinn 1855 voru karlmenn milli tvítugs og sextugs alls 15,160, og
reikni menn nú til penínga % dagsverk allra verkfærra manna milli
20 og 60 ríra, eptir því, sem minni hlutinn hefir sningið upp á ,'i'ð
15. gr. fruruvarpslns, þá getur þao orðib í mesta lagi 6,000 rd., er
gánga skulu til allra þjéðvega. En skylduvinnan til aukaveganna

verður eptir atvikum og þörfum, og er eigi auðið, a~ meta hana
til penínga, eptir uppástúngu minna hlutans víð 16. ~r. frumvarpsins.
Eptir upp.istúngu meira hlutans g<Ínga þá her um bil 11,000 rd. til
alls j en eptir uppástungum minna hlutans skulu gánga 6000 rd. til
þjóðvega auk skylduvínnunnar, ssm eigi verbur ákveðin. Eg verð
nú að segja þao, að kostnaður meira hlutans til sveitaveganna verour
að líkindum of hár, þegar reiknað er 1 dagsverk til 5 marka, en á
hinn bóginn verða eigi gjörbir göðtr fjallvegir fyrir minna en 12 til
1,400 rd. á ári, þó menn se eigi færir UIU, að leggja meira gjald II
lausaféð. Mer finnst upp.ístúnga minna hluta nefndarinnar um %
dagsverk eða 40 sk. gjaldlð vera hið mesta, er megi leggja á hvern
verkfæran mann. þ;i er nú þess at gæta, að það er ómögulegt a'ó
vita, hvernig þetta gjald kemur niður á hverjum hreppi, því til þess
þarf sóknarskýrslur yfir fólk eptir aldri í sókn hverri, eður réttara
sagt í hrepp hverjum, og í öðru lagi skýrslur um efnahag svelta-
sjó'ðanlla. Ef þetta væri gj1irt, og liti'ð væri til Ijölda verkfærra manna
og efnahags hreppanna, þ,i yrbí komizt nærri því, er hinn hæstvirti
konúngsfulltrúi benti til, hvort gjald þetta kæmi nokkurn veginn
jafnt nlður, eður hvort það kæmi, ef til vill, mjög svo ójafnt niður.
Eg hefi getíð þessa, svo að menn sjái, hversu ísjáryert það er í raun-
inni, að leggja hátt gjald á menn, án þess að hafa minnstu vissu
fyrir, að það komi jafnt niður.
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Um stjórn veganna hefir meiri hlutinn, ao ætlun minni, verið
hcppnari, en minni hlutinn í agreínfngsatkvæðí sínu. Meiri hlutinn

vill, að vegirnir milli unidæmanna eða lands vegirnir, skuli standa
undir amtmönnunum, en sveitaveglrnlr undir sýslumönnunum, og hefir
meiri hlutinn verið skarpari í þessum vegaskíptum, en minni hlutinn,
er lætur allt g.ínga frá hreppstjórum til amtmanna. En þab er
tvennt, er vantar : 1, vegfróða menn, og 2, sveltastjörn. Í Dan-
mörku standa allir leingstu vegimtr undir Ingenieurcorpset með
tibjÓll amtmanna, en amtsvegirnir þar, sem eru eins og sýsluveg-
írnir hðr, heyra undir amtsr.íbið , en sóknarvegirnir eða vegirnir til
markaða og kirkju, heyra undir sveitastjéruirnar. Her þyrfti nú að-

alstjórn yfir vegi þá, er liggja IIIill i umdæmanna, og þyrfti þá fyrst
vegfrúöa menn, til að segja til þess, hvar og hvernig vegina skyldi
leggja, en amtmennlrnlr hafa tilsjén með þeim. Vandinn yrði nú
hðr miklu minni, vegna þess, að her er ekki að tala um vagnvegl,
heldur elnringls um vegi fyrir hesta eður lestræka vegi. Í Noregi
er gjörður mikill munur á vegum þessum, þVÍ vagnvegir hljóta að
vera brelðari, og mega ei vera nærri In-í eins brattir og hinir. Eg
gjöri ráo fyrir því, ao menn muni ekki halda hinum gömlu vegum
nærri því alstaðar, þegar menn leggja hina nýju, því ef menn halda
hinum gömlu, eins og gjört er ráo fyrir í frumvarpinu, þá yrN það
til þess, a\) þeir yrði enn helmíngi leingrl, en þeir þyrfti ao vera.
I'a\) er t. a. Hl. gaman að sjlí veginn héðan upp ao Mosfellsheíðí ,

hann geingur í svo stórri bugðu, að hann verður víst þrefalt leíngrí,
en bein lína. þetta er reyndar aglzhun, en frá minni hálfu er það
eingin hlutdrægni. Eg vil því, að stjórnin se beðin um, að menn
héðan gæti átt kost á því, að læra vegabætur, og er þeir hefbí lært
\'CI vcgabætur, ætti þeir að gjöra áætlun yfir kostnað vegabótanna
her, og búa til frumvarp Ulll það, hvernig vegabótunum yrði komið
sem haganlegast fyrir; ætti þeir síðan að hafa umsjón mco vegabót-
unum, og yrði þá til teknar í erindisbrefi þeirra ýmsar ákvarðanir
um vcgabæturnar, en amtmenn væri látnir hafa tilsjón mco þeim.
i'ó nú vegasjóður se í Danmörku, er samt mikið fe goldið úr ríkís-
sjóM til vegabóta. Ário 1857 voru tekjur vegasjóðsíns 269,063 rd.,
en útgjöldin til veganna voru yfir 1000,000 nl. þótt nú alhulkið
fe gángi til veganna úr vegabötasj ó\)uIlum, þá er samt töluvert goldið
úr ríktssjöðnum sj álfu lll, mig minnir her lim bil 112,340 rd. Eg get
nú ekki annað se~, en réttast væri, ab Iandsvegirnir væri á Iandsins

kostnað, amtsveglmlr á amtsíns kostnað, sýsluvegiJ:nir á kostnað sýsl-
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unnar, og hreppsvegirnir á hreppsins kostnað. Eg vil þó ekki með

þessu ónýta malið, en eg vildi að eins vekja athygli manna á því,
hvort vegabótunum her á landi gæti orðið framgeingt, fyrri en menn
{,i vegfróða menn, er standi fyrir vegabétunum.

Framsögumaður : Eg er nú búinn að heyra, ab breytíngarat-
kvæði meira hlutans hefir eigi náð samþykki hins hæstvirta konúngs-
fulltrúa; eg vero nú a'b segja, að eg vil ekki vera svo fastur á
þessum breytíngaratkvæ'bum, svo eg ekki spilli því, að þíngi'b, eptir
ráM hins hæstvirta konúngsfulltrúa, taki breytíngaratkvæðí minna

hlutans; en reynslan mun skera úr, hvað happasælast verður, þa'b
kann nú vel að vera, að velmegnnln standi í réttum hlutföllum ,'i'b
tölu verk færra manna í hverjum hreppi, en þetta er samt ésannað,
og eg er nú hræddur um 6jöfnu'b í þessu tilliti. Gæti menn a'ó
Akraneshreppi í Borgarfjarðarsýslu, sem er einhver hinn fjölmennasti
þar í sýslu, en hinn fátækasti. Enn fremur er það, a'b hinn hæst-
virti konúngsfulltrúi sagðí, a'b menn hefði aldrei fyr fallíð upp á
í Iöggjöfinnl, að skipta þjóðvegum í þjöðvegí á fjöllum uppi og

þjóðveg! niðri í sveit; þessu neita eg nú ekki algjörlega, því híð

opinbera hefir aldrei skipt ser af vegum á fjöllum uppi, því lögin
ná ekki til þvílíkra vega, heldur hafa prívatmenn gjört þær vega-
bætur, sem hafa verið gjörðar á fjallvegunum ; en einmitt víð það,
al} stjórnin aldrei hefir skipt ser af Ijallvegunum, hefir hún sjálf
skipt þjó'bvegunum í þjóðveg! á fjöllum og þjéðvegi niðrí í svelt ;

mer sýnist mí eðlilegt, að fjallvegirnir komi inn í þetta frumvarp,
eins og það líka ætlast til, þó löggjöfin hafi eigi áour skipt ser af
þeim. þa'b er hreinn mlsskilníngur, að meiri hluti nefndarinnar ætl-
ist til, að þjöðveglr í sveitum ætti að gjörast "i'b skylduvinnu; að
vísu heit hann orðinu "skylduvinnu(( eins og frumvarpið, en það er
þ6 mjög frjálslegt í þessu tilliti, og eptir uppástúngu meira hlutans
er öllum lagt það á sjiilfsvald, hvort þeir vilji heldur borga með
vinnu eða með peníngagjaldl, þegar hagsmunir hreppsins leyfa það ;
og þal} sj,i allir heilvita menn, að þetta er frj alslegra, en al} einskorða
af hverjum peníngagjald. Al} öðru leyti held eg ekki fast víð álit
meira hlutans; reynslan sker úr, hvað géöar verða uppástúngur

minna hlutans.
Jón Hjaltalín : Eg hefi nú furið um fleiri vegi, en flestir aðrlr,

og því er mer nokkuð kunnugt um vegi her á landi. Eg "erl} að
játa það, að mer ge'tljast hvorki að stjórnarfrumvarpinu, ne meira
eaa minna hluta nefndarinnar j en eg se ekki annars úrkostl, en að

1427



eg verði ali fallast á stjdmarlrumvarpið, einúngís af því það er kom-
ili frá stjórninni. Mer finnst alla undirstöðuna vanti, ali vegir geti

komizt her á; það er talað um, ali sýslumenn og amtmenn eigi ali
vera í og með, og hafa umsjón yfir vcgabétunum ; þetta s)!nist mer
mí alveg éhaf'andl, því ali þeim mun ekki takast, að korna þessu í
hið rtltta horf nú betur en fyrri; en skýrslurnar held eg verki lítið,
Eins er mí um skylduvínnuna, að mer sýnist hún til lítils gagns og

6hafandi, enda held eg það þætti hart, ali skipa mönnum á vorum
og sumrum, sem er helzti starftími allra landsmanna, ali fara í vega-
bætur, t. d. að reka menn þá frá sjónum og upp á vegi, eða taka
menn frá slættl. þetta segi eg nú ekki af því, ali eg játi það ekki,
að her se þörf á vegabótum. Eg held það se mesta þörf á þeim,
og eins mun ölirum sýnast, einkum útlendum ferðamönnum. þannig

var einn enskur maður spurður að Því, hvernig honum litist á veg-
ina á Íslandl, þá sagbi hann: vegina ? eg sá einga vegi. þac> er

SYO margt, sem sýnir það, hvað vegunum er líbótavant, og aC> það
þurfi aC>bæta þa, en það mun þó naumast takast á þann hátt, sem
frumvarpið eða nefndin ætlast til; mer er nauðugt, að tala móti
frumvarpi stj6rnarinnar, en það er þó skylda hennar, að gjöra ekki
það, sem ekkert gagn er í; það er lít ili gagn í öllum umbreytfugum,
sem ao eins verða gjörðar á pappírnum, Eg held nú bezt væri, ao
safna vegasjöðl, og skipa mönnum að leggja til hans; það er sjálf-
sagt, ali það yrðí ali fara eptir efnum rnauna í því tilliti; þegar þeesí
sjóður væri fein ginn, þá held eg ætti ali fela verkið á hendur þeim
mönnum, sem hefði kunnáttu í þeim efnum, og þá mundi velta hægt,
að fá menn í víngarbínn, þegar gjaldili væri í abra hönd. Þannig
mundi vegirnir verba beinastir og laglegastir, en ekki krók6ttir og
skekktlr allir, eins og þeir eru nú. þetta vil eg biðja þíngmenn ao taka
nákvæmlega til greina, og eg hefi þao traust til konúngsfulltrúa, ao
hann muni skýra stjórninni frá, að þetta se sá eini vegur, er til gagns
megi verða, þao er annari! hönnulegt að "ita, hvað leingi þetta mál
hefir dregizt, þar sem vegirnir eru ávallt að vesna, en ekki lagfærð-
ir hið minnsta. Svona vildi eg nú haga vegabótunum, og lýði eg
því yfir, að mer geðjast hvorki frumvarplð né nefndardlitið.

Konúngsfulltrúi: Eg skal svara hinum hattvirta 6. koming-
kjörna þíngmanni þVÍ, að eg fyrir laungu hefi gjört uppástúngu um
það, ali skylduvinnunni, hvað þjóðvegina snertir, skyldi vera snúíð í
pcníngagjald.

Guðmundur Brandsson: Eg er hræddur um, ab hinn 6. kon-
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úngkjörni þingmaður hafi lesið nefndaralltlð lauslega. Minni hlut-
inn talar einúngis um skylduvinnu víð aukavegina í sveitum, sem
eptir hans uppástringu yrði mjög litlir j hinir vegirnir var ætlazt til
að yrN boðnir upp, og að sá eða þeir tækist á hendur, að umbæta.
þá, sem vildl gjöra það fyrir minnst, líkt því og vi~ geingizt hefir,
þar sem slík uppboð hafa átt ser stað, Eg ímynda mér nú, að þessir
vegir gæti orðið leystir vel af hendi, og að þeim einum yrði trúað
fyrir þeim, sem menn- treysti til þess, a~ gjöra það víðunanlega, og
sem hefðl gott vit á, bæði hvar ætti a~ leggja þá, hvort þeir gæti
or'ði~ krékalausir, eða hvort einhver skekkja yrði a~ vera á þeim
vegna landslagslns, því menn verða her að fura nokkuð eptir slíku,
en ekki elngaungu eptir því, sem er í öðrum löndum, t. d. Dan-
mörku, þar sem ekki er nema um sléttur að tala, en hér koma fyrir
mörg holt og hálsar, sem vegirnir yrði að leggjast yfir; eg held þess
vegna a~ æfðir og verksáðir menn her yrði fullt svo góðir sem ein-
hverjir útlendir, þó vegfröðír ætti að heita; þa~ vita allir, að mest
ríður á, a~ vegir liggi hlÍtt, svo vatn geti ekki I þeim staðið, og að
þeir se svo krökalauslr, sem framast rnrí verða. Hvað nú orð út-
lendra manna um vegina eða vegleysurnar her snertir, þá hleypur
nú ekId stjórnin upp til handa og fóta með endurbætur sínar, þó>
eitthva~ se hnýtt vm þeim, enda verða þeir ekki ruddir og gjörNr
greíðlr með orðum einum; þar þarf meira til. Nefndin hefir mí
gjört allt sitt til að finna rá~, til að bæta vegina, og því get eg
ekki verið á því, að þa~ se ekkl betra en ekki neitt, sem hrin hefir
stúngið upp á, þó það yrðl lögleitt; því þ,i yrðl þó líkast til farið a~
gjöra eitthvað, Eg sagðí áðan, að eg væri í vafa um, hvort eg ætti
heldur að aðhyllast upprístúngur meira eða minna hlutans um vega-
bétagjnldið; mer hefði mí þótt bezt fallið, hefði verið tekið npp breyt-
íngaratkvæðl það, sem þingmaður Strandasýslu bar upp í þessu máli
1857, um þetta gjald, af því menn yrði að álíta það sanngjarnt, og
ekki mundi þurfa að óttast ójöfnur í hrepp unum, þó það væri lagt
á líkt og aukaútsvar, hitt yrði að vera komið undir sýslumanni og
mönnum þeim, er hann tæki með ser til raðaneytís, hvort rett hlut-
fall yrði mílla hreppanna. þó er eg ekki hræddur um, a~ slíkt þyrfti.
að valda miklum éjöfnuði, þegar kunnugir ætti hlut a~ máli; en þetta,
þótti stjórninni of margbrotið, og gat þess vegna ekki fallizt á það,
enda þó hún yrðl að játa, að það mundi einna rettast. Hvað ald-
urstakmarkið snertir, sem sett er um þá, sem álítast eiga vinnufærlr,
þ:\ getur það valdið mlsskllníngi, því að menn gæti ímyndað ser

1429



töluveroan mannamun á þeim aldri, sem her rædir um, þar sem
sumir varla ynni fyrir mat, og yrði því ekki relknabír nema hálf-
verkfærir. það þyrfti ao hafa tillit til þess í skýrslunum, að eigi væri
gjört of mikið eba of líti~ úr vínnukröptunum.

Ólafur J6nsson: Nefndin haíðí ekki annað ao byggja á, en
stjérnarfrumvarpið, og um það átti hún a~ segja álit sitt, en ekki
ao fara að skapa nýtt frumvarp; eg er líka hræddur um, að ef
nefndin hefðí komið með annað nýtt frumvarp og snlngið upp á, að
fá vegfróða menn, til ao leggja vegina, 110 hún þ:i hefði Ieingið litl-
ar þakkir af þinginu. Nefndin játar, eins og hún tók fram í nefnd-
arálitinu, að það væri æskilegt, að allir vegir á landinu stæði undir
sömu stjórn, og allar vegabætur væri borgaðar úr sama sjóoi, en
hún sá ekki veg til þess; þa~ er ekki nóg, að það se æskilegt, ef
einginn vegur er til ao framkvæma það ; hinn háttvirti konúngsfull-
trúi gat þess, að ein orsökin til þess, ao þetta frumvarp var samið,
hefOi verið SIÍ, að vegirnir í hreppunum ern svo misjafnir, í sum-
um góOir, í öbrum aptur slæmir ; þetta sa líka nefndin og því setti
hún 26. gr., og átti hún að bæta úr þessum göllum, þó þessi uppá-
stúnga, 30 skipta vegunum svona, se ný, getur hiin verið gó~ fyrir
það ; þær uppástúngnr, sem eldri eru, eru ekki betri fyrir það, þó
þær se eldri, ef þær ekki eru rettari; eg get ei seo skynsamlega á-
stæðu fyrir því, að stjórnin hafni þessu af því það er nýtt, því eg
held, að þegar hún ser, að skipti þau, sem frumvarpio setur milli
veganna eigi ekki vel víð, þá muni hún sannfærast og fallast it breyt-
inguna; og eg vero að segja það, ao eg álít ekki lítlð unnlð, ef
þjdðvegírnlr á fjöllum uppi batna. þao er ekki heldur nein ástæða
til að ætla, að allt verði við hið gamla, þó þetta vegabótafrumvarp
verði ao lögum; því vlnnukrapturlnn er þó aukinn, og í frumvarp-
inu standa margar göðar áharl'Janir um vegina, sem, þegar þeim
verour fylgt, mega verða til góðs. Þa~ dugar ekki ao rífa niðnr,
án þess að setja annað betra í staðinn ; því það er hægt að rífa
niður, en hitt er erfiðara, ao byggja upp aptur, og eg vll spyrja, hvort
ekki muni vera betra og skynsamlegra, að hlynna að því, sem er,
þó á því kunni að vera gallar, en að leggja árar Í bát, og gjöra
ekkert. Eins saknaði eg bæðí hjá hinum hæstvirta 7wm1ngsfulltrúa
í frumvarpi stjórnarinnar, og Í breytíngarnppástúngnm minna hlut-
ans líka, og það er þetta: ef vegabótasjóðurinn verður lítill, eins og
hann sjálfsagt verður, og stendur undir einni og sömu stjórn, og sú
stjórn akveður, hvaða vegi skuli bæta á ári hverju, er þá von á vega-
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bótum á hverju ári í hverjum hrepp á landinu? Ef ekki skyldí
verða von á þessu, þá flýtur af því óánægja í þeim hreppum, sem
þurfa vegabóta við innan hrepps og gjalda til vegabötanna, en fá eing-
ar vegabætur. og þá fer svo, að þegar ekki hefir verið gjiirt við veg-
ina í hreppnum í fleiri ár, og þeir eru orðnir ófærir, þá neyðast
bændur til þess, ab taka sig til og gjöra við þá sjálfir, og vegna
þessa get eg ekki geingið inn á uppástúngur minna hluta nefndar-
innar; eg er hræddur um, að niðurjöfnun minna hlutans verði ósann-
gjörn og óvinsæl; því eg tek til dæmis, að 60 verkfærir menn eru í
einum hrepp, og 20 af þeim eru svo fátækir, að þeir borga ekkert
aukaútsvar, og hinir eiga að borga fyrir þessa 20, þá er eg hrædd-
ur um, ab þetta muni valda óánægju, því eg se einga ástæðu til, a'b
s:í, sem borgar mikið aukaritsvar. skuli gjalda þess, a'ð þeir fM,æku
hafa marga verkfæra menn, auk þess, sem þessi niðurjöfnun er lín
alls mælikvarða; þetta er eg hræddur um að muni verða mjög óvin-
sælt; vaninn gjörir gamla álögu, þó hún se ösanngjöm, bærilega, en
ný álaga, sem er ósanngjörn, er óþolandi, og verður mjög óvinsæl;
mer þykir það því ísjárvert, að af taka skylduvinnuna; það getur
sk eb að sú tíð fari í hönd, að b:ígt verði fyrir margan hrepp að
snara út 40-50 rd., en það þyrfti ekki að vera mjög margir verk-
færir menn í hreppnum til þess, að það væri hægt fyrir hann, að
borga þetta gjald í skylduvinnu. Eg skyldi samt ekki vera eins fast-
lega á móti uppástúngu minna hlutans, ef eg gæti sannfærzt um,
að vissir hreppar yrði ekki útundan eptir henni með að f,í nokkrar
vegabætur hjá ser, þegar skylduvinnan fellur í burtu,

Petur Petursson: það væri sjálfsagt lángbezt, ef Íslendíngar
hefði krapta til að gera vegina. her eins góða og í öðrum löndum,
en eg er hræddur um, a'ð það megi leingi bíða þangað til. þó
menn nú feingi 1 vegfröðan mann, þá mundi varla 2 sk, af hverju
lausafjárhundraðl gjöra betur, en hrökkkva til launa handa honum
árlega, svo eg held það se bezt, að halda ser til stjórnarfrumvarps-
ins og nefndarálitsins. Ef eg ætti að segja, hver hluti nefndarinaar
er nær stjórnarfrumvarpinu, þá held eg meiri hlutinn !le þa~ í raun
og veru, þó minni hlutinn hafi mörg orðatiltæki og geinir, sem eru
í frumvarpinu. A'ðalatriMo er um, hvaðan kostnaðinn skal greiða, og
í því held eg meiri hlutinn hafi farið nær, en hinn hefir í orðí
kveðnu aukið skylduvinnu fram yfir það, sem stjórnarfrumvarpið
ætla'ðist til. Eg get ekki gjört míklð nr því, þó þjóðvegur og auka-
vegur se ný orðatiltæki, því a'b her geta ekki verið sömu skipti á
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vegum og í Danmörku. Eg held hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hafi
rettilega sagt um minna hlutann, að hann hafi ekki haft tíma til, að
setja sig inn í uppástúngur stjórnarinnar, einkum viðvíkjandí kostnað-

inum, þar sem hann hefir sleppt að gjöra áætlnn kostnaðarins í
hverri sýslu, eins og þó var sningíb upp á 1857, og það hefir þó
veríb þessi áætlun, Mm hefir gjört uppástringu minna hlutans um
kostnaðargreiðsluna abgelngilegn í augum stjórnarinnar. Eg held það
liggi í augum uppi, hvílíkur öjöfnuður það yrði, að fara eptir dags-
verka tölu, eins og minni hlutinn hefir stringið upp á, án þess að hafa
tillit til efnahags. Eg vil taka til dæmis, ef Neshreppur utan Ennis,
sem hefði 100 verkfæra karlmenn, skyldi eiga að borga 60 rd., en
Skógarstrandarhreppur ekki nema helmínginn, þá mundi það verba
mikill ájöfnu'i'lUr, því í Neshrepp eru næstum eintómir fátæklíngar,
en í Skógarstrandarhrepp eru einhverjir hinir beztu efnamenn í sýsl-
unni; svo eg held þa~ taki eingu tali, að grínga inn á þessa IlPP-
ásningu minna hlutans, eins og hún liggur fyrir. Þa~ er annað mál,
að gjöra áætlun fyrir hverja sýslu, og sýslumennirnir svo jafni kostn-
aðínum á hreppana, og hreppstjórarnir síðan á bændur, eptir astæð-

Ilm og efnum. En hvað sem nú er um þetta, þá vil eg, ef þingið
fellst á nokkuð af þessum uppástúngum, einúngis biðja um það sem

braðabyrgðalðg.
Ásgeir Einarson : Þa~ kemur her fram: að ber er hver á

bakinu, nema ser bróður eigi. Segi hinn háttvirti 3. konúngkjörni-
þfngmaður, að éjöfnuður se á milli hreppanna, þá á kann ske breyt-

Ingaratkvæði það, sem hann nefndi, vel víð; en segi hann, ab hann
vilji einringls jöfnull á milli sýslnanna, þá er breytíngaratkvæðlð með

öllu óskiljanlegt; hann er því á milli skers og báru, stjórnarfrum-
varpsins, sem honum þykir vafasamt, en vill vernda, og meira hlut-
ans, sem hann ekki er þó áséttur með ; hann er leingi nógu lemp-
inn, komi hann þessu mí í gott lag, og það er þá einmitt með þvf,
að koma lÍ jöfnuði á milli hreppanna og sýslnanna, ef hann fellst á
breytingaratkvæðið víð 15. gr., sem eg bar upp 1857, en þ,í vertmr
hann þó fjær skoðun stjórnarinnar, en eg held hann verði, eptir uppá-
stringu minna hluta nefndarinnar núna. Hvað Neshrepp, sem hann
nefndi, áhrærir, þá eru þar ýmsir ríkir menn innan um, en þar eru líka
margir slöðar og drykkjnmenn, sem þarfara væri a~ gánga í vinnu í
vcgabötunum, en a~ velta fullir um göturnar; það kæmi held eg vel
á vonda, enda gæti þeir líka unnlð ser nokkuð inn með því, a~ taka
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þar vinnu; en eg vil gjarnsamlega taka öllum bendíngum. þíng-
maður Hrinvetnínga sagM, að stjórnin væri her ókunnug, og því væri
frurnvarplð eins og það er; en stjórnin fór einmitt í þessu atribi í
bendingum sínum mína til þíngsins eptir uppastúngu þeirri, er eg
gat um, og það sem sklptfnguna snertir, þ:i er það líka bendíng
frá þínginu, sem stjórnin hefir tekið til greina; það er eins og sum-
ir gjöri þessa þrætní, til a~ leingja þingræðurnar sem mest, en það
ætti skynilamir menn þó ekki að gjöra. þar sem talað er um, að
fá menn frá Danmörku, til að búa fyrir OSi5 vegi, þ,i held eg þeir
þekki lítið betur steinana her en Íslendíngar, ef þeir lærði vegabæt-
ur. þeir þekkja vist "el til vegabóta í Danmörku, en ef menn í
Danmörku ekki geta lært a~ lækna kláðann hérna, þá mundi eins
fara um hitt. það var nú allur vísinda- og lærdómsmaðurinn hann
Kristján Í Hrafnhólum, sem Ijallvcgafélaglð hafði til að gjöra veginn
norður yfir Sand, sem hinn 6. konúngkjörni þíngrnabnr þó áðan sagði,
að mundi vera sá bezti vegur á öllu Íslandi, enda veit eg um Ok-
veginn, að hann var góður, þar má víðast hvar aka tvfhjóla vagni,
og ef allur vegur væri svo, þá væri líIil þörf á útlendum vegbygg-
íngamönnum. Þíngma~nr Borgflrbínga hreifðí verulegu atriði, og
sömuleiðis þíngmaður Gullbringusýslu, og ef menn vilja nota eitt-
hvað úr þessum þrískæra sllringí, sem fram er borinn her, eða hvað
eg nú á að kalla frumvarpið, og baba hluta nefndarinnar, annað-
hvort til bnibabyrgðnrlaga, eða biðja um frumvarp fd stjórninni, eða
í sambandi vm sveltarstjörnarlagafrumvarplð, þá vona eg menn geti
feínglð eitthvað nýtilegt úr ncfndarálitinu.

Benedikt Þórðarson: Þa~ eru nú margir búnir að taka það
fram, er eg vildi sagt hafa í máli þessu, og er eg ekki að tína það;
einúngis læt eg þess geti~, a~ eg mun helzt hallast að upp.ístringum
minna hlutans, Því hann fer nærri frumvarpinu í flestum greinum;
hvað vegasklptíngunni viðvíkur í 1. greininni, þá hefir nú hinn hátt-
virti konúngsfulltrúi skýrt það svo vel fyrir þinginu, að ekki þarf
betur; eg er líka áliti hans um þa~ að öllu samþykkur, því se veg-
unum þrískípt, eins og meiri hluti nefndarinnar stíngur upp á, þá
fellur til skylduvinnuanar mikill hluti þjóðveganna í landinu; þetta
er auðvelt að sanna; t. a. m. þjóðvegur héðan frá Reykjavík og allt
vestur að þorskafir'bi í Barðastrandarsýslu liggur að mestu leyti allur
í byggðum, því ekki eru á þeirri leið nema litlir hálsar, á hverjum
búfjárhagar mætast; aptur á móti eru þjó'blciðir frá þorskafir'bi og
á Vestfírðí yfir mörg torfær fjöll, og litlar um byggðir Yí~a hvar, svo
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þjóðvegir í sveitum eru ærið misjafnir, Í sumum eru þeir stuttir,
ö~rnm aptur langlr ; af þjóðvega deilíngu meira hlutans leiðir það,
að sumar sveitirnar losast við mikið af þjóðvegunum, en aðrar við

lítið og ekkert, og þó eiga allar a~ gjalda ein" til fjallþjóðveganna ;
her í felst ekki lítill 6jöfnu~ur; nú hafa verið og ern þjóðvega-

bæturnar í sveitunum skylduvinna, og menn kvarta yfir, og ekki um
skör fram, hvað illa se að þeim unnið, en ekki verður þeim fremur

bata aul.ið við það, að lagt verði aukagjald á menn, til þess að
vinna með yegagjiirOirnar á fjöllunum; því hefir verið vlð barið, að
þeir, sem vilji vinna að vegnbritum, f<ÍÍ ekki að vinna og megi út
með gjaldið; þetta er ekki að ölln rett á lítlð, því helzt yrbl Í hverri
sveit keyptir mennirnir til þess, að vinna þar verkin, og feingi þeir
um leið að vinna af ser gjaldið. Í tilliti til vegagjaldsins verð eg
að fylgja minna hlutanum, meðan eingin finnur annan betri gjald-
stofn eba gjaldmáta. þar sem segir Í 9. grein, að vegir skuli vera
6 álna breiðir, eða eins og minni hlutinn vill það se, 5 álna breiðir,
þá er eg svo kunnugur á Vestfjörðum, að eg veit þetta er örnögn-
legt þar, ekki einúngis á fjöllum uppi, heldur og líka í byggðum
niðrí ; það er samt lagt ber til líknar, að amtmaður geti eptir upp-
ástúngu sýslumanns leyft undantekningu frá þeirri reglu. þetta leyfi
held eg verði þýðíngnrlftlð, eða eigi það að þýða nokkuð, þá held

eg það verði æði ferðaskyflt, að fá það leyfi í hvert skipti, sem
þess þyrfti "io; eg :ískil mer þVÍ breytíngaratkvæðí víð grein þessa,

að eptir orðin: "að minnsta kosti" bætist víð : alstaðar, hvar
því verður við hornið, o. s. frv., og skal eg sfðar orða atkvæðið í
þessa stefna.

Jón Sigurðsson fd Gautlöndum: það lítur svo út, sem álit
meira hlutans ætli ekki að f,í góðan byr hjá þínglnu, og held eg að
eg reynist linur háseti í slíkum andréðrl ; eg ætla samt að leyfa mer
að tala nokkur orð, máli þessu til skýríngar. Menn hafa mí helzt
steytt sig á skylduvinnu meira hlutans, og vilja draga þá ályktun
af undanfarinni reynslu, að hún se með öllu ötæk ; en eg "i! halda,
að þessir menn hafi ekki lesið nefudarfilitlð vel ofan í kjölinn; þar
er nefnilega tekið skýrt fram, að ef hreppsbændum sýnist éraðlegt,
að framkvæma vegabæturnar með skílduvínnunnl, þá skuli þeir leysa
sig undan vegabótaskyldunni með gjaldi, sem verði varið ti! vega-
bótanna; það er þVÍ svo sem auðvitað, að þegar hreppstjórum og
hinum skynsömustu mönnum sýnist hentara. að setja vegabótaverkið
til uppboðs, eins og rá'ð er fyrir gjört í frumvarpinu, þá verour slíkt
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rot~ ofan á. Eg se Því ekkert á móti, að láta þetta vera svona
alveg á hreppsmanna valdi, eins og það gæti líka einatt kornið
:fyrir, að hreppstjórum yrði ómögulegt að fá menn, til að "inna að
vegabótunum, ef skilduvinnunní er alveg sleppt; því eptir því, sem
eg þekki til í sumum sveitum, er næsta ör~ugt og jafnvel ómögu-

legt, að fá leigða verkamenn um þann tíma, sem vegabæturnar eiga
'að fram fara. Eg se heldur ekki, að menn geti dregið dæmi af
reynslunni í þessu tilliti, því frumvarpio hefir svo margar ákvarð-
anir um aðhaldíð víð vegabótavinnuna og tilsjón með henni, sem á~ur

voru óþekktar, að slíkt mundi veita fulla tryggingu fyrir Því, að
vegabæturnar yrði leystar vel af hendi.

það hefir enn fremur verlð haft á móti skylduvinnu meira hlut-

ans, að hún væri ósanngjörn og Iegbist ójafnt á; þessu get eg held-
ur ekki orðið samdóma; því skylduvinnan getur aldrei lagzt þúngt lÍ

aðra en þá, sem hafa marga menn verkfæra; en eg þekki eingan
mann þann, að hann hafi marga menn verkfæra, en se blafritækur ;
því hitt mun tíðast, að þeir menn, sem hafa mikinn vínnukrapt, hafi

og svo nokkuð um sig. Minni hlutinn hefir sningið npp á gjaldi í
stað skylduvinnunnar. sem skyldi jafnast á efnahag bænda eptir sömu
reglu og aukarítsvör; þessi uppastúnga sýnist mer með öllu éhafandí ;
því fyrst leiddi af því hið mesta gjörræbi, að láta hvern hreppstjóra,

hvað mikill auli sem væri, jafna svona háu gjaldi niður eptir sömu
reglum og fritækratlllögln ; því slíkar reglur get eg "el Imyndab mer
að á sumum stöðum se eldri gúð skattalög; þar næst held eg þetta

vegabetagjald minna hlutans geti í einstökum tilfellum ol'ði<l mjög

svo ranglatt ; eg tek til dæmis mann, sem á 20 hndr. jör<l, en er, ef
til vill, orðinn ellihrumur, og þarf því afgjaldið af jörðinni ser til

framfæris ; mí á þessi maður að greiða vegabótagjald eptir uppástringu
minna hlutans, en meiri hlutinn hefir hann undanþeginn, ef hann

er kominn yfir flmtntugt. það er enn fremur athugandi, að fátækra-
tillög munu ekki verða lögð að lögum nema á lausafð og fasteign;
mí veit eg ekki betur, en báðir þessir gjaldstofnar hafi nóg að bera;
um Iausafðð víta allir, og mer skilst af ræðum sumra þingmanna
daglega, að þeir ætli ser að tína svo Ii fasteignina, ao hún fái nóg
að bera; eg vil mí spyrja: hvaða sanngirni er í því, að bæta svona
háu gjaldi sem vegabótagjaldið er, á þessa tvo gjaldstofna, nefnilega
Iausafð og fasteign, sem báðir munu fá nóg að bera, en sleppa alveg
hinum þriðja, nefni!. vinnukraptinum, sem ekkert hvílir á, en sem
óneitanlega getur veríð full sanngjarnt að leggja á nokkra byrði, eptir
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sem tilhagar hfl!' á landi. þá hefir verlb sagt, a'b embættismenn mundi
sleppa hjll vegabótum eptir uppástúngu meira hlutans; þetta held eg
ekki geti átt ser víða stað, því ,.eg þekki eingan þann em bættísmanm
að hann ekki hafi einn eður fleiri verkfæra menn í sinni þjónustu.

Nokkrir þíngmenn hafa mest hneykslast á vegaskiptíngunni hjá
meira hlutanum, og hinn hæstvirti honúngs(ulltrúi taldi hana mest til
ógildis frumvarp! meira hlutans. Eg get mí ekki víðurkennt þetta;
því fyrst er það, að svo stendur á í mörgum hreppum, sem eg þekki,
a'ð þar er einginn auka vegur til, því þjöðvegurlnn liggur eptir endi-
Iangrl byggOinni, og allir bæir í hreppnum geta kostað hann, og
felli því öll aukavega-skyldnvlnna minna hlutans her f burtu; aptur
þekki eg til á sumum stöðum, a'ð maður getur ekki sagt með vissu,
að neinn þjöðvegur liggi yfir hrepplnn, en að þa'b er Ijarska-míkíð,
sem þarf að gjöru þar að auka vegunum, og að skylduvlnna minna
hlutans getur orðið þar mjög þring byrði. Væri mí fallizt á vega-
sklptíngu meira hlutans, og allir vegir í byggðum látnir sæta sömu
kjörum, hyrfi þessi ójöfnu'ður með öllu. þa'ð er líka enn til greina
takandi, að víðust hvar mun ríkja SIÍ skoðun meðal almenníngs, að
meiri þörf se á, að gjöra við vegina í byggðunum, en á fjöllum uppi;
og mundi því skyldu vinnan verða miklu villsælli og betur af hendi
greidd, þegar henni er varið til a'ð bæta alla vegina í byggðinní.
Minni hlutinn segir í :ígreiníngsáliti sínu, að það muni næsta erfitt
fyrir amtmann, a'ð skera úr, hvað fjall vegirnir skuli ná lángt ofan í
brlljrirhagana eptir uppástringu meira hlutans; þetta sýnist mer þó
ekki svo torvelt, þegar þa'ð á að ske eptir upp.ístdngum og upplýs-
ingum frá hreppstjórum og sýslumönnum, því maður getur ekki gjört
ráð fyrir öðru, en þær nppristúngur verbi sem cptast samvizkusam-
lega samdar. En mer sýnist miklu torveldara fyrir amtmenn, að
gjöra skiptinguna á aukavegum og þjóðvegum í sveitunum eptir stjórn-
arfrumvarpinu, og sem minni hlutinn hefir aðhyllzt, því eg þekki
sumstaðar til, hvar svo mikill efi getur verið á um, h ••:1'ð er þjó'ð-
vegur og hvað aukavegur, að þar nm geta orðið jafnmargar mein-
íngar, og margir eru bændurnir í hreppnum.

þa'ð hara nokkrir þíngmenn verið a'ð rriðgjöra breytíngar- og
varaatkvæði víð nefndarálltíð, og þar á meðal þfngmabur Borgfirð-
ínga; eg skyldi nú að sönnu ekki vel, hvernig hann hafbí hugsað ser
þetta breytíngar- eða varaatkvæði, eða hvort það verður þannig lag ,
að, að það geti komizt að; en ef þa'ð stefnir í þá átt, að menn fái
her serstaka vegabótastjórn, og að mál þetta verði tekið fyrir a'b
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nýju, þ~ er þetta ekkert fjrorri minni skoðun, því eg verð a~ játa,
að í þessu frumvarpi, sem her liggur fyrir, er hreppstjórum og sýslu-
mönnum miklu meiri skyldubyrði á herðar Iögð, einkum eptir uppá-
stringum minna hlutans, að þeir verða margir hverjir ekkl færir um
að bera hana, og a~ vegabætur her á landi komast aldrei í gott
lag fyrri, en þær verða lagðar undir sérstaka stjórn, sem ekki hefir
um annað að hugsa. En meðan þetta væri að komast í kríng, er
þó ekkert á nidti, að gánga inn á uppástringu meira hlutans, þVÍ
luin bætir þó töluvert úr þVÍ, sem er, en breytir eingu í grund vall-
arreglunni, og því vil eg fúslega halla mer að breytíngar- eða Yið-
aukaatkvæði hins háttvirt,\varaforseta ef hann heldur Því fra III, að
þetta vegabótafrumvarp löggilditit að eins til bráðabyrgða, og ekki

leingur, en þángao til sveitastjórnarmálið er komið í kring.
Ólafur Jónsson: Eptir þVÍ, sem þingmaðurinn úr Strandasýslu

breytir meira til upp.ísnlngu minna hlutans, því meira vesnar hún
bjá honum; hann fðkk áðan nýja hugmynd, nefnilega, all reikna
skyldi saman alla þ.í summu, sem borgast ætti af allri sýslunni, ept-
ir tölu þeirra verkfæru manna, sem í henni væri; þessari summu
skyldi svo sýslumaður jafna niður á hreppana, og hreppstjórinn aptur
taka þab af hreppskassanum ; þetta kalla eg nú sönn óyndisúrræOi;
nú eru kann ske 1,000 verkfærir karlmenn í einni sýslu og meir,
og yrbi þá eptir hans reikníngi og uppasníngu 500 dagsverk. Ef
nú sýslumaður ætti að jafna þessu niður, þá yrði það mjög óYÍn-

sælt, eða eg þ ekkl líti\) til; eg 'eit þó til, að opt er óánægja
með það, sem sýslumenn jafna niður, þó lítllræði sð, t. a. in.
tillagið til hinna mállausu og heyrnarlausu , sem þeir jafna niður,
hvað þá ef þeir ætti að jafna niður 5-GOO rd. eptir eigin hug-
þótta, án þess að vera bundnir við nokkrar reglur; eg skil ekki
f, hvernig nokkur maður getur haldið þessu fram, og eg veit ekki
hvaða gjörræði af þessu gæti flotíð ; slíkar álögur, rétt af handahófi,
hljóta ætíð að verða mjög évlnsælar. Hann sagði eg hefði sagt, að
stjórnin væri her ókunnug; eg sagðl það mí raunar aldrei, en eg get
gjarnan sagt það, ef hann víll ; því frumvarpið lýsir þYÍ, að svo er
á skiptíngu veganna Í hreppunum og skylduvinnunni ; en það er ekki
ástæða til að óttast fyrir því, að stjórnin eigi falllst á vegaskiptíngu
meira hlutans, þó hugmyndin se ný. Hann hefir enn þá ekki svar-
að mer, hvernig hann hafi hugsað ser, að vinna falst í hverjum hrepp
á ári hverju; það er áríðandí ; en ef sú verður niðurstaðan, a'6
sumir hreppar eínga vinnu geta feingið, til ab halda vegunum vi'6,en
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allt af þarf þó að halda þeim "fb, þá hljóta hreppsbændur sjálfir
a~ fara að "inna að vegunum, eins þó þeir borgi til vegabétasjéðs-
ins á ári hverju. Ef mí. hver hreppur á að fá vinnu hjá ser á hverju

ári, í hverju er það þ,i betra, en skylduvinnan ; ætla ekki reki að
sömu umsjénínní, nefnilega, að hreppstjórunum verði falið á hendur
að sjá um íramkvæmdína ? Eg þarf ekki að vera móti hugmynd-

inni vegna míns hrepps, því þar þyrfti einginn maður að hreifa hönd,
því svo ao kalla allir veglr um hreppinn eru þjó~vegir eptir frum-
varpínu. En eg get ekki fyrir það sannfærzt um, að uppástringur
minna hlutans se betri; meira hlutans upp.ístúngur þykja mer þar

á móti beztar og tiltækilegastar í brað, og því aðhyllist eg það, sem
hinn hattvírtl 3. konringkjörní þíngrnabur tók ser breytingaratkvæði
um, að þetta verði gjört ab br.ibabyrgbarlögum.

Páll Sigw'ðsson: Eg er nú búinn að gleyma mestu af því, sem
eg ætlabi að segja, svo eg held eg tali ekki langt í þetta sinn. Þa~
er nú nokkuð óheppið þetta vegab6tamál; eg held þab ætli að eiga
hart í fæðíngunní, en eg held orsökin se sú, a~ menn hafa tekið of

mikið fyrir sig í frumvarpinu, svo það verbur allt og ekkert; eg ætla
nú ekki ao tala neitt um þessi brriðabyrgðarlög, sem menn hafa verið
a~ tala um. Um aukavegi og skiptínguna á vegunum má nú leingi
þrætast; eg veit eingin viss takmörk, og svo er um fleiri. Hinn 6.

konúngkjörni þfngmaður lýsti nú nokkuð ástandi veganna, og það
var nú yfir höfuð satt, en að rá~a bót á því nú, þegar skoðanir manna
eru eins margar og krókarnir á vegunum, það spáir ekki g60u; það
hefir nú verið slegið upp lÍ )~msu, en sinn er gallinn á hverju. Ao-
algrundvöllurlnn er, ab koma eluhverju lagi ,í, og hvað kostnaðinn
snertir, þá er tvennt til, annaðhvort skylduvínna eða vegagjald ; eg
held þab se nú ljóst, að menn eru bánlr ao reyna sig nokkuð á
þessari skylduvinnu her á landi, sem embættismennirnir hafa haft
umsjón um, og hver er ávöxturinn? Þegar nú svo er komið, þá er
reynandi a<l breyta því í vegagjald; vottur fyrir því er íjallvegafð-
Iagíð, það varð verk úr því, þ6 þao væri privatmenn, sem stæði
fyrir því ; það lítur nú "el út með þá hugmynd, sem hinn 6. kon-
úngkjörni þingmaður hafði, en hann vildi helzt aðhyllast frumvarp
stjórnarinnar, en þ6, að borgað væri vegagjald; þab getur nú ekki
samrýmzt. Eptir meira hlutans uppástúngum verður nú mest skyldu-
vinna, lfkt og verið hefir; en um það, að leggja gjald fyrir fjall vegi
á jafnaðarsjéðína, er rett sagt, að það yrði 6jafnt. þao var sagt

1855, þegar talað var um þetta mál á þíng], a'ð ei væri vinnandi,
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~~ koma lÍ gjaldi, og sömu stefnu tók þa'ð líka 1857; nú "i! eg
spyrja, hvort eldri værl mögulegt, að koma þessu í lag, með því að
fá menn til að vinna hrílft dagsverk af ser. Eg er nú á sömu skoð-
un og :í'ður, að eg ðttast fyrir, að Iítlð verði :ígeingt með skyldu-
vínnunní. Eg hefi verlð hreppstjóri, svo eg þekki nokkuð til.
Hreppstjórar kalla menn saman, sumir koma þá ekki, eru ekki í
standi, þegar þeir koma, eru latir, því þeir fá ekkert fyrir, svo líti'ð
verður gjört, og ekkert úr vinnunni; því er betra að snúa því í gjald.
Í minna hlutans upp.isningum er ætl azt til gjalds, og 1857 var stúng-
i'ð upp á, a'ð minnka dagsverkin í hálf dagsverk, og þ,í yrði það
6000 rd. það er nú nokkuð fyrst um sinn til a\} byrja með, og því
vil eg hallast að minna hlutanum. þa'ð eina, sem eg óttast, er, að
það verbí flókið fyrir með þetta gjald að binda það svona, að lrita
það fyrst g:ínga í gegnum sveitarsjdöinn, og svo a'ð jafna því niður
sem aukagjaldi; eg kann ekki víð það. Hreppstjórar hafa nóg að
gjöra, það er ekki á það bætandí, og það er mesta vandaverk að

leggja aukalítsvar á, svo það verði í því sanngirni; en það yrði nfr
viðauki og mikill vandl á þeim, að jafna sveltarritsvarl og þessu
aukaritsvart með. Tilgángur minna hlutans er, að draga sem flesta
inn undir vegabótagjaldið þó eldri se, en það verður einúngis í
snöggu áliti. Se hreppstjórar ósanngjarnir, þá verba þeir, sem eldri
eru og eiga ddlítlð til, ekki eptir; en hreppstjórar eiga hægra með,
a'ð vera ósanngjarnir, þegar aukaritsvar hreppsins er orðið meira og
flóknara, en örðugra fyrir gjaldþegna að sjá það, eða átta sig "el í
sveitarreikníngnum; en se hreppstjórar sanngjarnir, líta þeir eins
eptir öllum kríngumstæðum sem eignunum einúngis, og hækka þá
nokkuð aukaútsvar hj.í þeim, sem þeir :i1íta að eptir ástæðum hefði
getað goldið % dagsverk til vegabéta, svo þá getur allt jafnað sig
sanngjarnlega og á öflókinn hátt. Eg víl þVÍ, að fyrlrkomulagið se

sem eínfuldast og óbrotnast. Eg se ýmsa galla, þó eigi geti eg bætt
úr þeim eða sjái ráð til þess nú; því til að skoða þvílík mál sem
þetta, þurfa menn a'ð hafa bæbí leingri og rólegri tíma, en her er
á þínginu; en mer virðíst þó til tæk iiegra, að gjaldinu se sleingt
saman við sveltarsjóðinn, og sýslumaðurinn eigi 8,'0 að heimta það á
manntalsþingum af hreppstjóra. þa'ð er réttara, að losa hreppstjóra
við þessa gjaldheimtu, þeir hafa nóg að sýsla fyrir laununum sínum.
Af því eg vil nú ekkl fella málið, álít eg réttast, að taka mðr það
breytíngaratkvæbí, að það se serstakt gjald, sem sýslumenn heimti,
en verbí það ekki tekið, þá fellst eg á breytíngaratkvæðí hins 3.
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konúngkjörna þíngmanns, a~ það verbi bráðabyrgðarlög ; verbí þá
miklir gallar á því, sjlí menn þá betur vlð reynsluna, og þá verður
hægra að lagfæra það, sem ábótavant er.

Jón Hialtalin : Af því eg, se að Illenn hafa mísskílíð mig, vil

eg leíbretta það. Menn hafa skilið mig SYO, að eg vildi veggjörð-
arm enn fr,l útlöndum, en þa~ var ekki meiníng mín, eg vildi íslenzka
menn, menntaba kunnuga menn, og al' þeim gætum "er haft nóga
her. Eg sagði, að mer þa·tti vesti galli á uppástringunum, að þær
væri flóknar, og það eru menn nú farnir a~ finna, og svo líka hitt,
ab hreppstjörar hafi nóg að annast. já, nóg og of mikið, og sýslu-
menn, eptir sem nú er víða ástatt, sömuleíbís of mikið; þetta verður

því ljósara, þess lelngra sem fari'b er út í það ; verbí því þetta frum-
varp og upp.istúngurnar 11~ lögum, þá vil eg, a~ það se einúngis
br.íðabyrgbarlög, og vona eg, að hinn hæstvirti konúngs(ulltr1li greini
stjórninni frti, hversu flókið þetta er orðið, og ekki eptir landsins
þörfum. Stjórnin verður a~ taka ser af þessu máli, ef að eitthvað
á að þokast áfram í þessu landi, því eini! og vegirnir eru nú, og
eins og þeir allt af munu verða, meðan skylduvinnan er við höfð,
þ,í eru þeir minnkun fyrir stjórnina og landið í allra framandi aug-
um. Eg hefi opt haft haugraun af, að heyra útlenda menn tala um
þetta, og þá er sannarlega eigi minni hugraun, a~ verða daglega að
ferðast um þessar svokölluðu vegamyndir. Hvað eru okkar vegir?
þeir eru krókóttar vatnsrennur á sumrum, en á vetrum fyllast þeir
með snjösköflum, svo maður verður ac forðast þá eins og heitan eld.
Er þetta eigi minnkun? Er þa'O eigi óhafandi? En nær á a~ verða
einhver endi þar á? Eg þekki ekkert land í allri Norðunílfunní,

hvar hægra se ac gjöra "egi, en her á landi; efnið er álstuðar "ið
hendina, og það er hið bezta, er feingizt getur. þa'O er mátulega
hart og harðnar yið vætuna, eins og allt brunnið grjót gjörir, en á
hinn bóginn er það sökuni minni hörku, er steinar vorir hafa, hálfu
hægra ac vinna, en grjót erlendis. Hinn hattvirti þíngma'Our Borg-
fírbínga tók ser breytíngaratkvæbl, og gæti verið eg tæki mer annað
í líka stefnu. Menn eru að tala svo tnikið um þenna vegaskatt ;
þa~ er von l l Er þá skylduvinnan ekki skattur? Jú, það sá vestí
skattur, það er byrði á þeim einstaka, sem ekki kemur því lllmenna
að neinu H'Oi. Hreppstjórar eiga ac arnstrast nú fyrst í þ\'Í, ab safna
fólki, sem þó eru helmínginn af tímanum eða meira á leíðinni ; þá er
og sami snúníngur og rekspölur með verkfærin; einn kemur slórandi með
pál, annar með reku, og þri'ðji með [árnkall, það eru þá verkfæri eptir
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því. Þegar á a~ fara að vinna, geingur það nú ýmislega og mest-
part barnalega, og YÍst er það, að hehníngur af tímanum og meira
fer í ferðalag og snúnínga fram og aptur, og það, sem gjört er, er
ekki annað en kák, og verði því haldið, þá verour allt víð það gamla.
það er einginn efi á því, að þetta færi öðruvísi, ef menntaðir og
æfðir menn hefði umsjón yfir vínnunní, og stöc>ugt fólk, sem lægi
þarvíð í tjöldum, hefði áhöld öll og tól þar eptir; hver 1 af þeim
mundi vinna bæðl meira og betur, en 10 af þessum flakkandi ,-ega-
bótamönnum. þessi skylduvinna er því, eins og eg sagðl aðan, bæði
ns ti skattur á þeim einstaka, og þar hjá til elnkís gagns. Á hinn
bóginn getur hver skynsamur maður seð, ab þeir, sem vilja nota
þann tíma nl, þá verour það meira, en 3 marka vírðí úr honum,
og því er þetta hinn vestl skattur fyrir vínnukraptlnn ; en skamm-
sýni manna gjörir, að menn kunna eigi að meta hann eins og ber,
og þar til kemur hann að eingu líðl ; það er því vel aðgætandí, að
þessi skyIdu vinna er í raun og veru, hvernig sem þab er skoðað,
þýngri skattur, en það, sem her er gjört rá'b fyrir á. verkfæra menn;
það er því undarlegt, að vera að ota allt af fram skylduvínnunní,
eins og erflölð kosti ekkert, eða menn geti ser ekkert gagn gjört með
því. Allar þessar ræður eru því einúngis til að sannfæra mig enn
betur um það, að það se bezt sem einfaldast, og er óskandi menn
hefbl tekíb þá stefnu fyr. Eg vona, að hinn háttvirti konúngsfull-
trúi og stjórnin sjái, að það er ógjörníngur eins og það hefir veríð,
Eg so eigi ann aC>fært, en menn fyrir borgun útvegi ser vissa og
fasta verkamenn, og vegfróða yfirsjónarmenn, er veiti vinnunni for-
stöðu undir yfirstjórn amtmannanna; en eg vll hvorki troða því upp
á sýslumenn ne hreppstjóra, því það er ekki nema til að gjöra verka-
töf og gjöra allar sannar vegabætur að sama kakl, sem allt af hefir
víð geingizt hjá okkur Íslendingum, okkur til skammar og stdrskaða,
GóMr og greíðír vegir eru hvers lands prýði og þarfasta eign, og
aldrei mun þac> land komast Língt á lelð, sem einga vegi hefir.

Framsögumaður : Hinn háttvirti 6. konúngkjörnl þingmaður
"ill aðhyllast stjórnarfrnnwarpio af því hann "ill ekki slæma vegi;
en se honum alvara með það, þá ætti hann sízt aC>kjósa frumvarp-
íð, því gjaldið el' of lítíð til vegabötanna, svo með því verður eingu
til leiðar komið, svo vegirnir yrðí sífellt verrí og verri. Menn
hneykslast á skylduvínnunní, sem stendur hjá meira hlutanum, en
þac> mundi einginn gjöra, ef uppásnínga hans væri orðuð svona:
))Kostna()urinn á vegum þessum skal hvíla jafnt á öllum verkfærum
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mönnum af bændastétt frá 20-50 ára, en ef nokkur ekki vill greiða
það með peníngagjaldi, þá má hann "inna það af ser, nema meiri
hluti hreppsbænda", o. s, frv., og svona yrN uppástúngan, ef mein-
ingin úr 16. og :!O. gr. frumvarpsins værí tekin og orðuð f elnu lagí;
þetta er lángtum frjálslegra, eu þab, sem stendur í frnmvarpinu og
hjá minna hlutanum um skylduvinnuna. Lesi menn því betur breytíng-
aruppdstúngur meira hlutans, og nenni því, þarf einginn að hneykslast
á þvf, þó meiri hlutinn heidi orbínu: skylduvinnu. þa~ getur verlð,
að meiri hlutinn hafi gjört of litlar breytíngar frá því, sem nú er,
en 'Ví~t er þa~, a'b minni hlutinn er ekki betri með allar ójöfnurnar
fl milli hreppanna, en það er nú á þingsins valdi, hvernig þa~ "ill
taka í mállð,

11. Kr. Friðriksson: Eptir þeim umræðum, sem um þetta mál
eru orðnar fyr og aíðar, sannfærist eg ávallt betur og betur um, a~
með sanni megi segja um þetta mál, eins og þar stendur: "grauta
þeir "i~ grallarann, og gjöra hann allan vítlausan"; því meira sem
menn f:Íst við þetta mál og tala um það, því torveldara verður það.
Þa~ er nú víst, að þetta er mikið vandamál, en mestu vandræðin eru
að fá umsjón yfir vegunum, sem menn megi treysta; þótt hreppstjór-
ar og sýslumenn ætti a~ hafa umsjónina yfir vegabötunum, þá hafa
þeir sannlega n6g að gjöra annað, ab eg held það verðí líti'b úr
íramkvæmdunum, og ekki meira, en híngað til; og því er eg næsta
hræddur um, a'b líti~ li~ verði a'b þessu lagnboðl, þótt löggildi feingi;
suma er eg hræddur um a'b vanti viljann líka; en enda þótt viljinn
væri, neyddist hreppstjórar til a~ slá slöku víð umsjónina á vega-
hótunum, og það eingu síður, en híngað til. Þegar eg nú lít á þess-
ar upp:ístúngur, þá eru þær þrj:ír: stjérnarfrumvarpið, Ilppástúngur
meira hluta nefndarinnar og uppastungur minna hlutans, og sitt er
a~ hverju og öllum nokkuð, Allir telja svo mikla galla á stjórnar-
frumvarpinu, a~ þa'b se eigi nýtandi ; mer lizt ekki heldur á. uppá-
stúngur minna hlutans; hvernig sem niburjöfnuninni er hælt, sýnist
mer í ni'burjöfnun minna hlutans vera fólgi'ð bert ranglæti, hið mesta
ranglæti, sem or'bi'b getur, þ"í að það virðlet svo sem ljöst, að tals-
vert meira af kostnablnum falli á einstöku hreppa að tiltölu víð aðra,
og þa'b þá, sem minnst þola það, en það eru sjávarhrepparnir ; se
t. a. m. teknir allir karlmenn í Álptaneshrepp eða Akraneshrepp,
sem eru á árunum 20-60, og bornir saman víð sveítahrepp, þá er
Ij6st, hver jöfnn'bur það verður, A'bþví, er uppástúngur meira hlut-
ans snertir, þá er eg honum ekki samdóma um kostnaðinn til vega
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ii fjöllum uppi; eg óttast næsta mjög fyrir, a~ 2 sk. gjald af hverju
Iausafjarhundraðl yrðí líti~ til framkvæmdanna á þeim vegabötum,
og þ6tt uppástúngunni verðl breytt eins og 1857, er hætt Vill, að
það verðl 6hafandi; eg ætla því ekki a~ orðleingja þetta, en þa~ er
mín sannfæring, a~ bezt se a~ fresta því að sinni; mer stendur á
sama, hvort þetta frumvarp yrði lög eða ekkert ; eg vil ekki heldur
bi?Jja um braðahyrgðarlög, blð]a um þau lög, sem eg se fyrir fram,
að eigi geta or\)i~ að neinu Ilbi ; sú reynsla, sem menn feingi "ir"
það, mundi ei bæta mlklð. Eg er sannfærbur um, að það verður
a\) eingu llbí neitt af því, fyr en regluleg umsj6n fæst með vegun-
um af þeim mönnum, sem "it hafa á. Eg vil Því taka mer það
breytíngararkvæbl: 1, að málinu verði frestað ; 2, a\) nefnd verðl
sett í landinu sjálfu, til að semja vegab6tafrumvarp; 3, a~ efnilegum
íslenzkum mönnum verðl veitt menntun í veggjörðafræðí á kostnað
rfklssjéðslns; og hugsa eg mer þannig, a\) þessir menn mundi á sí~-
an geta orðið hæfir umsj6narmenn veganna og vegabótanna.

Ásge~r Einarsson: Eg er nú búinn að gleyma mörgu af því,
sem eg ætlabí a\) drepa á; það er nú hvorttveggja, að þíngmaður
Suður-Þíngeyfnga ekkl var fastur "i\) meira hlutann, enda er hann
ekki sterkur í því, hvernig hann ætlar a~ koma ,'i~ vegfræði sinni
og vegabótunum eptir henni. Hann efast um, að hreppstj6rar fái
menn til a~ vinna, en meiri hlutinn óttast, að menn fái ekki vinnu
"ið vegabæturnar, og það se óhæfa, þegar fátækir menn eigi í
hlut; þetta er nú hvað á m6ti öðru, og svona er fleira hjá þeim.
þa\) er mikið talað um, ab það verðl 6hal'andi 6jöfnu~ur á milli
hreppanna. Eg gat nú ómögulega búizt vill, a~ menn væri svona
slj6vskyggnir, sem annars vildi breyta gjaldi í skylduvinnu, all þeir
skildi það ekki, a\) her er einmitt sami jöfnuður milli hreppanna; eg
skal taka dæmi: í einum hrepp eru 100 verkfærir menn, í öðrum
50; fyrir hvern skal gjalda % dagsverk; það verður 50 rd. og 25 rd.,
og sama væri, þó heilt dagsverk værl; þa\) verður þá svona: 100:
50 = 50: 25; er nú þetta ekki rett hlutfall? Eg get ómögulega
skilið, a~ allir ekki skilji þetta; það hefði mátt segja, a\) þa\) kann
ske yrM ójafnt í hreppnum sjálfum, en það er auðs a\) rett á milli
hreppanna; ef menn-nú ekki skilja þetta, skal eg reyna til a~ draga
það upp á bréf fyrir þá. Þíngma'ður Hrinvetnínga spyr, hvaðan
vinna eigi að ílíst í öllum hreppum; eg sagbí það í nefndinni og
hugði hann mundu skilja: að ef skylduvinna yrN af tekin, þá gæti
þeir reingi~ vinnuna fyrir kaup, sem gæti unnið a~ vegabötum; yrM
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nú of1ítil vinnan í hreppnum, sem varla mundi hætt við, þá gæti
sá, er vinnu "ill fá, leita~ hennar í öðrum hrepp, og eins :1 hinn bóg-
inn, ef vinnufólks skortur er á einum stað, þá leita menn fyrir ser
annarstaðar. Eigi rnabur að skoða þetta sem amtsnuilefni, þá er
þa'b líka felagsmálefni, að þab verbl aðalvegabdt; meiri hlutinn
vill hafa alla vinnukraptana í sinn hrepp, og 1,400 rd. til fjall vega;
en 12,000 rd. í hreppunum á öllu landinu; hver er sjálfum ser næst-
ur, má segja um meira hlutann, hver "ill baka í krfngum sig. Mer
er ekki sárt um álit minna hlutans, þó hann falli, en mer er annt
nm, a~ bæðl eg og aðrir sýni, að þeir hafi hellbrlgða skynsemi.
Breytfngaratkvæðí þíngmanns Rángvellínga er sjálfum honum sam-
kvæmt; hann vill láta jafna gjaldinu niður eptir dagsverkatölu, og
að sýslumenn heimti gjaldið, eins og hann vlldl 1857, en eg vil
láta bæta víð jöfnuðinum innan hrepps; hann heldur það verði Ilæk-
ingur úr því hjá hreppstjórum, ef gjaldið ætti a~ takast af sveitar-
sjéðnum og svo jafna því niður aptur á hreppi nn. þetta óttast eg
ekki, og held, að aðferð Sl1, er minni hlutinn stakk upp á, se ó-
brotnust og sanngjörnust. þar sem hinn 3. konringkjörnl þíngmað-
ur tala'M um Neshreppsinnbúa, svara eg: ætla þeim þretti þá ekki
ábætir, að fara lángan veg, til a'ð gjöra skyldu vinnu, og fli ekkert
fyrir Ierbinn? ætla það væri þó ekki betra fyrir þ.í, a~ róa þann dag-
inn? Vinnnskyldan geingnr næst mansölunum; hún er nokkurs
konar öfrelsl: menn mega vera til staðar, hvernig sem ástendur fyrir
þeim, og óvíst, hvað eða hvar þeir eiga al:>vinna, en þegar gjald
er, "ita menn þó, hvað á þeim liggur.

Vilhjá7mur Finsen: Eg fellst fyrir mitt leyti á þli meiníngu
minna hlutans, að ekki beri að greina þjdðvegl :i fjöllum uppi og
nlðrí í bygg'b; en hvað kostnaðinn til þjóðveganna snertir, þ:í get
eg ekki fallizt á uppástúngu minna hlutans þar um. Eg ætla mer
því að taka mer breytíngaratkvæbl það, sem þíngmaður Strandasýslu
tók ser 1857, nefnilega að amtmaður eptir uppástúngum frll sýslu-
mönnum ákveði, hve mikið hver sýsla skuli greiða af kostnabínum
til þjöbveganna, a'b syslumenn með 2 tilteknum mönnum jafni sýslu-
gjaldinu á hreppana. en her hreppur greiði síðan tillag sitt úr sveit-
arsjóði, en a'b hrepparnir geti kvartað til amtmanns, ef þeim þykir ó-
jöfnuður í niðurjöfnnninni. þessi uppástringa er lík þeirri, sem þíngil:>
bar fram í bænarskrá sinni um vegubötamálíð 1855; eins og hinn
háttvirt! þíngmaður frá Strandasýslu sagðí, töluðu 6 menn fyrir henni á
þínginu 1857, auk þíngmannsins sjálfs, og nú hefir stjórnin í skýrslu
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þeirri, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefir lagt fram á þínginu
um, hvers vegna vegabótafrumvarp þíngsins 1857 eigi gat ná~ laga-
gildi, tjáð sig fúsa til, að aðhyllast þessa uppástúngu. Menn hafa
mí, ef til ,·iII, það á móti þessari uppdsningu, að það valdi gjörræði.
a~ jafna gjaldinu svona niður; en menn eiga þó von á sveitarstjórn-
arlögum að líkindum innan skamms, og þá ætti sveitastjdrnarnefnd-
ir að hafa á heudi það starf, a~ ákveða tiIlag hverrar sýslu og hvers
hrepps til vegabétanna, eins og líka hreppanefndir mundi þá jafna
sveltarútsvarlnu niður á bú endur í hverjum hrepp, og væri þá full
tryggíng fyrir því, að nlðurjöfuunln ætti ser sta() gjörræðislaust. Eptir
uppástringum minna hlutans yrðl viss upphæð II hverju ári til vega-
bótanna, sem er óvíst hvort muni hrökkva til; sumstaðar getur líka
or()i~ afgángur, en það getur þó opt verið ástæða, til a() hafa gjöldin
ýmisleg, eptir Því, sem á stendur, stundum minna og aptur stund-
um meira. Auk þessa hefir það verið tekið fram, að uppástúnga
minna hlutans Ieiðí til ójafnaðar hreppa á milli, þar eð dagsverka-
talan eigi stendur í hlutfalli ,·ið efnahag hreppanna. það væri því
réttast, ef þínglð kynni að fallast á minna hlutans og frumvarpsins
uppástúngur, hvað aðgrelnfng á vegunum snertir, a() taka þetta breyt-
íngaratkvæbl, sem eg ætla a() bera upp, og sem stjórnin sjálf hefir
bent á. Hvað skíptínguna á vegunum í þjóðvegi og aukavegi snert-
ir, þá vírðist ekki gild astæða til að gjöra hana, og þat eð málið
með því verður flókuara, þ.í álít eg að réttara væri, að þíngtð að-
hylItist í þessu tilliti uppéstiingur frumvarpsins, sem minni hlutinn
hefir haldið ser til.

Ólafur Jónsson: Nú er eg loksins Minn að heyra það, sem
eg svo lelngí hefi verið að grennslast eptir, hvort minni hluti nefnd-
arinnar ætlist til, að allir hreppar fái árlega vinnu hjá ser eptir
uppástringu þeirra; já, þeir ætlast til þessa; en sjá mí ekki allir, að
þetta er ómögulegt, því hvernig á amtmaður að ákveða, hverjar vega-
bætur skuli fram fara á ,íri hverju, ef þær eiga að fram fara árlega í
öllum hreppum í amtinu; eg held þar á móti, að hann mundi taka
fyrir vissa hreppa það og það lÍrii), og láta gjöra vegabæturnar í
þeim, því hitt yrði ekki nema ónýtt kak, og eingu betra en veri()
hefir, og þá ræki a() þVÍ sama, sem eg hefi áður sagt, a'6 sumir
hreppar feingi eingar vegabætur hjá ser svo árum skipti.

Eg hældi ekki skyldnvinnunní, en eg vildi ekki, að fátækir menn
yrði úti lokaðir frá að mega vinna af ser; það er ófært. Eg ætla nú
eingu aa spá fyrir breytíngaratkvæðí hins 4. konúngkjörna þíngnianns,
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ef það fær samþykki þíngsins; en eg held nærri ÞTÍ ab það mundi
lelða til þess, að vegirnir hrörnuðu, en bötnuðu ekki. Eg hygg, ab
amtmönnum þyki viðurhlutamiklð, ab jafna þessu niður, svo miklu
sem þarf, til þess að vegirnir feingi nokkra verulega umb6t; það
leiddi líka til sama gjörræðlslns, þegar sýslumenn ætti aa fara a'6
jafna þessu niður á hreppana.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : þa'6 er gott hvað "io bætist
af þessum breytíngaratkvæðum ; atkvæðaskrain verour ekki of st6r,
þegar bæði meira og minna hlutans breytingar eru komnar á hana
með stjórnarfrumvarpinu í þrefaldrl tuggu þar innan um, þó hver
þíngrnaður taki ser svo sem 1 eða 2 breytíngaratkvæðí í víbbét.
Eg fagna samt yfir þ,'í, að hinn hæstvlrtl konúngsfulltrlíi hefir kröpt-
uglega stutt minna hlutann, eins og hans var "on og "ísa, að líta á
það retta, og sjá, að þar var ekki vanþörf á. Þ.l~ er nú einúngis
tvennt, sem eg hefi álitio að stæðl eða hafi ~ta'ði~ vegabótunum í vegi;
það annað, að hreppstjörar hafa átt a~ gángast fyrir þeim fram-
kvæmdum, sem bæði hafa um n6g annað ab hugsa, og í ab snúast,
svo þeir geta ekki lagt sig alvarlega að því, og svo hafa ekkert í
staðinn fyrir neitt, og slá því kann ske slöku "ið það ; því "ar það
á síðasta þíugl, ab eg stakk upp á því, að nefnd manna hefði þetta
verk á hendi, sem ekkert helðí annað að stunda í hverri sveit; þá
mundi verk þetta verða langturn rækilegar driflð, og þíngio þá fellst
á þetta; en þar stjórnin vildi þetta nú ekki, og sendi frumvarpio
nú þínginu aptur, vildi eg ekki ota þessu fram aptur, því þá eg
las betur frunrrarpíð, sðrdellls 5. greinina, sá eg, að það fullnægðí
minni skoðun, a~ skilja vegabótastörfin undan hreppstjéraafsklptum,
Sýslnmaour á ao sj,} um þetta al) öllu leyti, og setja umsj6narmenn
yfir þetta verk, og framkvæmdir þess, og veit eg hann níOist aldrel
á hreppstjörunum til þessa, og svo fær umsjdnarmaðurínn borgun,
og gjörir svo verk þetta með alúð; því undrar mig það, að sumir
þíngmenn hafa verio a~ sIrí því via, að hreppstj6ri eigi a~ gjöra þetta,
og sjá um þetta, og þeir muni eiga b<igt með að ritvega menn; eg
ætla þab væri helzt þíngmaðurinn úr Suður-þíngeyjarsýslu, sem tal-
a~i um þetta; það vakir svona einhvern veginn fyrir mönmnu, en
þeir þurfa að lesa betur frumvarpið; ab þjéðvegur se ekki til í hverri
sveit, get eg ekki heldur trúað, eptir frumvarpsins 2. grein ; það mun
þ6 úr hverri sveit vera farlð í kaupstað, fiskher eða á einhvern stað,
sem menn almennt koma saman.

Hinn annar gallinn, sem sta'ðio hefir vegabétunnm í vegi, er
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sá, a~ þa~ hefir veri~ skyldu vinna, svo verkið hefir mest or'ði'bíþví,
a'b ferðast til og frá, og til þess hafa ,'eri'ð sendir frá sumum strák-
ar og jafnvel stelpur; á þessari aMer'ð má líka telja ótal fleiri galla,
en það er hvorki tími ne þörf til þess, því allir sjá, a'ð með þessu
hafa eingin ærleg vegabótastörf verlð gjörb eða fyrir tekin; þetta
sama "ill Dll meiri hluti nefndarinnar láta ,'i'b haldast; en það ligg-
ur annað verra í uppástúngu hans, sem einginn hefir þó se~ eða
fram tekið ; fyrst vill hann leggja vegabötagjaldlð til fjall veganna á
upp á þann ósanngjarnasta máta, á einn flokk þjóðarinnar, sem tí-
undar, og á lausaféð eitt, sem hefir þó ærlð nóg a'b bera; svo ViII
hann tvöfalda vinnuskylduna vi'ð írumvarpíð, og skapa aðra vinnu-
skyldu á þjöðvegum í sveit, og aðra á aukavegum; það sýna greinar
hans 1., 3., 16. og 17., að her er alstaðar tvöföld skylda, og sýni-
lega heilt dagsverk af hverjum verkfærum manni á hverjum veginum
fyrir sig, svo þetta er tvöfalt meiri útgipt eður byrði á þjóMnni, en
þíngmaðnr Borgfirðínga gjörði rá'b fyrir, og þótti þar þó ærin summa.
Eg álít nú allt þetta bæði 6náttúrlega og óbærilega álögu á landíð,
ef þessu er fylgt með strángleika og reglu; en ef vinnuskyldan öll
fer eins og verið hefir, þá er líka setníng þessi öll hreint ónýt; þ,'í
álít eg uppástúngu þessa hreint óhafandi.

Forseti: þa'b eru 17, sem be'bi'b hafa um, ab umræðunum
verðl nú lokíð.

Arnljótur Olafsson: Eg skal áskilja mer a'b koma seinna fram
meb breytfngaratkvæðí vib 15. greinina, og skal eg orða það ná-
kvæmar.

Halldór Jónsson: Eg vll einnig ásldlja mer rett til breyting-
aratkvæbis "ill 15. gr. minna hlutans á þá leið, ab eptir orðið :
"hreppstj6ra", bætist inn í: ,,2-4 menn, sem bændur sjálfir kjósi".

Sí'ban bað forseti þá, sem hefðl áskili'ð ser breytfngaratkvæði,
a'b koma þeim til sín fyrir kl. 9 á laugardagsmorguninn, ella yrbi
þeim eigi veitt móttaka; ákva'b hann svo næsta fund til á morgun
.klukkan 11, og kvaðst birta mundu dagskrá seinna.

Fundi slitib.

12. ágúst - þrítugastl og fimmti fundur.
Allir á fundi. Þíngbók (nl s~asta fundi lesin og samþykkt.
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Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá til ályktarumræðu
og atkvæðagreiðslu malíb um viðreisn ásauðarkúgilda á lensldrkna-
jörðum. Framsögumaður er hinn heiðraði þfngmaður úr Rángár-
vallasýslu. Eg hefi láti~ prenta atkvæðaskrá í málinu, og eg vona,
a'l> hinir heiðruðu þíngmenn hafi hana víð hendina.

Atkvæ'baskrá
í málinu um viðreisn ásauðarkúgilda á lenskirknajörðum.

1. Breytíngaratkvæ'bi Guðmundar Brandssonar og Páls Sigurðssonar:
A'b nlðurlagsatribí minna hlutans (tölul. 2) orðist þannig:

A'l> þíngíð bi~ji konúng a~ veita stlptsyflrvöldunum sem
fyrst nokkurt fe til umráða, til þess eptir þeim reglum, sem
stjórnin fyrirskipar, a'l> styrkja hlutaðeigendur, til a'l> koma
upp ásauðarkriglldunutn á lðnsklrknajörðum her á landi,
þar sem þau hafa falli'b vegna fjárklá~ans.

2. j;linni hluti nefndarinnar (Páll Sigurðsson) (uppásnlnguatríðlð):
A~ þíngi'b bi~ji konúng a~ veita stiptsyfirvöldunum sem
fyrst nokkurt fe til umrsba, til þess ab styrkja hlutaðeig-
endur, til að koma upp ásaubarkúgildunllm á kírkjujörðun-
um smamsaman, eptir því sem fjárkl:i'binn út rýmist þar og
þar, og eigi er hætt ,'i'b, að þau falli aptur hans vegna.

3. Breytíngar- og víðaukaatkvæðl Jóns Sigurðssonar frá Tandraseli :
Ab inn í uppástúnguatriM meira hlutans (tölul. 4) eptir
orðín ; "úr rrkíssjöðnum", verðl bætt "sem fyrst(', ("þegar
fjárkláMnn( e. s. frv.).

4. Meiri hluti nefndarinnar, (H. G. Thordersen og Jón Peturs-
son) (uppastúnguatriðlð):

A~ biðja hans hátign konúnginn, a'l> hann allra mildilegast
vildi sjá til, a~ nokkur styrkur yr'bi veittur úr ríkissjó'bnum,
þegar fjárkláMnn er um garð gein ginn, til að koma npp
aptur ærklígildunumá Iðnskírknajörðunum her á landi,
þegar stlptsyflrvöldín (er málefni þetta einkum heyrir undlr)
mætti álíta, eptir hinum innkomnu skýrslum, annaðhvort a'l>
kríglldín væri fallin, án þess landsetanum eða prestinum
væri um a'l> kenna, og eins þ6 þetta ekki hafi átt ser stað,
ef hvorki presturinn ne lelgullðlnn hafa efni til, a~ setja
kúgildin inn aptur.

Framsögumaður (Páll Sigurðsson): :Mál þetta var nú ítarlega
rætt vi~ undirbúníngsumræðuna. Eg veit, a'l> öllum muni vera Ij6s
stefna meira og minna hlutans. Hvað breytíngaratkvæðín, sem fram
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komi~ hafa í þessu máli, snertir, þá eru þau nú ekki mörg. Breyt-
Ingaratkvæðíð undir töluIi~ 3. vill sameina meira og minna hluta
Ílefndarinnar,a~ styrkurinn feingist sem fyrst. Eg get ekki se~
muninn á meira og minna hluta nefndarinnar; báðum kemur saman
um, a~ blö]a stjórnina um styrkinn til að vlðrelsa fallin kirkjukú-
gildi aC fjlirklá~anum, og eins í því, að ákveða ekki upphæðina; ein-
úngis fer minni hlutinn einu feti leingra, a~ stjórnin vildi hlutast til
um, að styrkurinn yrði veittur sem fyrst þeim sýslum, sem gæti losast
,'i~ pest þessa fyrri en aðrar, svo a~ hlutaðelgendur gæti samhliða
sjálf:seignarbændllm reist kriglldln við aptur, svo kirkjujarðlrnar yrði
ekki fyrir halIa; en meiri hlutinn vill ekki, að hann se veittur fyr,
en klabínn er um garð geinginn, án þess að til taka nokkuð víst
svæði fyrir sig, eins og minni hlutinn gjörir. Eg ætla nú ekki a~
fara fleiri orðum um rnalíð að sinni.

, Konúngsfulltrúi: Eins og fyrsta breytíngarntkvæðíð mí er orðað,
get eg fyrir mitt leyti ekki haft neitt á móti því, annað en það, sem
eg yfir höfuð hafði á móti uppasttingu minna hlutans, það nefnilega,
að mállð væri of snemma upp bórið. Menn geta ekki ætlazt til þess,
a~ hlutabelgandi stjórnarherra muni fara að bera upp frumvarp til
ríkisþíngsins um fðstyrk, til að endurreisa hin föllnu asauðarkúgildl,
fyr en hann hefir Ielnglð yfirlit yfir, hvað mlkið fallið er af kúgild-
unum, og .íIit stlptsyflrvaldanna um, hvað mikils Iéstyrks \"i~ þurfi,
til a~ endurreisa þau. Eg verð því enn sem fyrri að raða hinu
hefðraða þíngi til, a~' aðhyllast uppástúngu meira hlutans, en felIa
þær,sem minni hlutinn hefir komið fram með, Hinn hattvlrt! þíng-
maður Ísfirðfngn hafði það móti máli þessu, að menn hefði einga
rettarkl'öfu tll að fá hinn nmbeðna festyrk, og það hlýddi ekki vel
í þessu efni, að blðja um náðarstyrk. En þar liggur eitt á milli,
og það er það, sem menn kalla sanngirniskrafa, sem eg fyrir mitt
leyti ekki vantreysti stjórninni til að taka til greina á sínum tíma.
Þegar ein plága geingur yfir eitt land, og þannig má nefna fjár-
klaðann her, álítur serhver gó~ stjórn það skyldu sína, a~ koma
þeim til hjálpar, sem annars ekki geta reist sig vlð sjlílfir. En ann-
að spursmal er það, hvort nú er réttur tími fyrir þíngtð, að senda
konúngl bænarskrá í þessu málefni, á meðan fjárkláðinn ekki er a~
öllu um garð geinginn og meðan ekki verður fyrírséð, hvað míkið
fe muni þurfa til að endurreisa kvíildin.

Magnús Andresson: það er ekki af tölu konúngsfulltrún, að
eg læt þá meiníng í ljósi, at eg ætli að fylgja meira hluta nefnd-
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arlnnar ; eg let hlð sama í ljósi "ib undlrbúnfngsumræðuna, Mer
virðlet aðalundirstaðan undir þessu máli vera sú, hvort kríglldin felli af
vangé yfirrá~anda og lelguliða e~a ekki; ef hib fyrra væri víst, þá gæti
eg einga bót mælt þeim; en af því eg veit, ab svo var ekki, get eg
ekki annað, en verið með því, ab styrkur fáist; því a~ klablnn var ekki
vlðraðanlegur 1857, og ekkert ráðrúm til ab rá~a bót á honum, því að
meðöl skorti; en þá var það ekki komið fyrir almenníngssjónir, ab tóbak
værl brdkaulegt ; það kom fyrst seinna í Hirðl, og þar er nú talið
fleira, t. d. soda. En eg ætla mí að halda mer vlð efníð ; eins og
eg gat um ,'io uudlrbriníngsumræðnna, þá velt eg ekki betur, en
þeir gjörOi bezt, sem felldu fe~, því hjá þeim feU það ekki fyrir
ekki neitt, heldur gjöri eg rá~ fyrir, ab þeir hafi Ielngíð upp úr því
helmíng verðs, Eg get nú ekki annað, en verið :í því, a~ bíðja nm
styrk frá stjórninni, en þó ekki fyr, en btíib er að sanna mel>skýrsl-
um, hvernig til hafi gelnglð, svo að eg se bil beggja, meira og minna
hlutans,

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Þa~, sem hinn hæstvirti kon-
úngsfulltrúi sagði, a~ konungur ekki gæti veitt nelna hjálp f þessu
efni, nema fá fyrst til þess samþykki rtklsdagslns, þá er það nú eitt
göbgætlð, sem Ísland hefir af því stjórnarformi, sem það stendur nú
undir; en allir sjá, hvab hentugt og notalegt og fljótlegt það er, að
hafa fjárhaginn svona í graut við Dani, þegar eitthvað þarf ab laga,
eða einhverju a~ hjalpa. A~ áaaubarkúgíldln hafi Ialltð fyrir hirðu-
leysi og trassaskap, verður bágt a~ sanna, nema þau mál se rann-
sdkuð af dómstólum, og hjálpar þa~ Iíti~ til að halda [örbunum í
byggíngu.

Ef að breytíngaratkvæðlð, sem fyrst stendur á skránni undir
tölulíð 1., verður samþykkt, þá fellur mitt í burt, því þá er feingin
fram meiníng þess.

Stefán Eirílesson : Eins og þíngmönnum er kunnugt, tók eg
ekki til máls "i~ undírbúníngsumræðu þessa máls; en af Því eg finn
Iller skylt, ab láta þílJgi~ vita, hvernig atkvæði mitt muni falla í
máli þessu, þá ætla eg ab tala fáein orð. Mer finnst nó yfir höf-
uð a~ tala, a~ minna og meira hluta nefndarinnar komi saman;
það er einasta munurinn, að minni hlutinn vill fá þenna kúgllda-
styrk eptir því, sem mer skilst, strax sem sýkin vírðlst ab vera
út rýmd í því og því heraOl ; en aptur á hinn bóginn fer meiri
hlutinn fram á, að styrkur þessi ekki verði veittur fyrri, en sýkin se
alveg um garð geingin her á landi. Mer finnst nú, a~ meiri hlutinn
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hafl miki~ fyrir ser í þessu efni, því þó sýkin se a~ eins út rýmd
úr einni sýslu, er ekki a~ ætla á, a~ hún se SYO víss fyrir kláða,
a~ hún geti ekki orM<> yfir fallin, þegar minnst varir, ef kláðlnn
geisar í nærsýslunum. þess var getið vi<>undírbriníngsumræðu máls

þessa, a<> bændur mundi ekki geta haldið vi<> jarðir sínar í þessum
kláðasýslum, og því síður I.itið endurreisa kúgildin; en þó nú stjórn-

in veittl styrk til endurreisnar kúgildanna, sem eg vona hún gjöri,
þá get eg nú ekki vænzt, að styrkur þessi verði svo mikill, a~ hann
geti hjálpa<> mönnum til að halda 'Við blí, ef þeir á annað borð eru
komnir á heljarþrömina ; því á sumum jörðum mundi að eins verða
styrkt til, að koma upp því hálfa kúgildi, og aptur á öðrum a<>eins
% parti, og þetta yrðí þá í mesta lagi 6 til 12 rd. eður eptir því,

sem á stæði með kúgildafjöldann á hverri jörð, yrði hlutfallið í þessa
stefnu. Eg vildi einasta benda þínginu á, að mer finnst uppástúnga
minna hlutans undir tölulið 2. taka skýrara fram, hvaða jarðir skyldi
njóta styrks þessa, þar sem Mn, uppastúngan, talar um allar
kirkjujarðir, en meiri hlutinn að eins um lðnsjarðlr, og af þessum
ástæðum ætla eg a<> gefa atkvæðl mitt fyrir tölulið 2. á atkvæða-
skránni ; en ef hann fellur, þá fyrir uppástringum meira hlutans.

Guðmundur Brandsson: Eg ætlabí mer nú ,'ið undirbúnings-
umræðu þessa máls að reyna, að koma meiníngunum saman hjá meira
og minna hlutanum, þess heldur sem mer virðist, a<> þeim beri líti~
á milli, og að báðir se samdóma í aðalefninu. Mer sýnist það nú ó-
tækt, a<> styrkurinn se ekki veittur, fyr en eptir að klaðinn er um
garð geinginn ; því ef kláblnn vlð helzt, hve nær kemur þá þessi
hjálp? þa<> getur skeð, ab menn þurfi á styrk að halda bráðlega;
þess vegna vil eg, að hann se veittur sem fyrst; drátturinn getur
leitt til þess, að menn verði langeygblr eptir hjálpinni, og a<> hún
komi um seinan, ef hún kemur þá nokkurn tíma; það eru ekki ein-
úngis þeir menn, sem eru nú á takmörkum klaðaevæðlslns, og sem
hara orMð að fella fanað sinn, sem nú þurfa þessarar hjálpar víð,
heldur eru það margir aðrlr, þar sem kláðínn enn við helzt; það er
þó ,'íst einn hreppur á þessu svæðí, sem nú er álitinn klaðalaus, á
hann þá að bíða þringað til allir aðrir hreppar eru orðnir það líka?
Og eiga hinir sauðlausu menn í Borgarfjarðar- og Rángán-allasýsl-
um, sem nú eru utanvert víð klaðann, að bíða með þessum, þángaf>
til hvergi verður klá<>avart? Eg held það yrði þá líkt, og' ef fyrst
ætti a~ fara að lækna, þegar allir væri dauðir; því yer~ eg a~ halda
mer vi~ breytfngaratkvæðl mitt undir tölulið 1.
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Arn7jótur Ólafsson: Eg var nú svo óheppinn, a'tl eg skyldi
ekki vera vm og heyra tölu hins háttvirta konúngsfulltrúa. Eg skal
því elnúngls geta þess, a'tl mer finnst ekki munurinn á meira og
minna hluta nefndarinnar vera mikill; baðlr hafa fari'tl fram á, að
styrkur Wst, sem stíptsyfirvdldín eiga að lít hluta. þa'tl er eink-

um um tímann, sem þá greinir á. Meiri hlutinn vill láta
klaðann vera um garð geinginn ; ef þetta á nú einúngis að miða
við heilt hðrað, en eigi vi'tl land allt, þá mun eg gefa meira
hlutanum mitt atkvæði, af því mer finnst atkvæði hans líka betur
samið, en annars ekki. Því þyrfti eg a'tl vita, hvernig ætti a'tl skilja

þessa grein: "þegar fj;írklá'tlinn er um garð geinginn", og mælist eg
til þess, a'tl hinn háttvirti framsögumaðu1' vildi skýrn mer það.

Jón Petursson: Meo tilliti til spurníngar hins heiöraða þíng-
manns Borgflröínga, hvernig ætti að skilja: "þegar klaðlnn væri um
garð geinginn", þ,i skal eg leyfa mer að geta þess, a'tl það lítur til
þess, a'tl klaðlnn eigi a'tl vera gjörsamlega út rýmdur úr landinu; það
er ekki nóg, þó hann se út rýmdur á vissu svæði, því a'tl hann get-
ur, ef til vill, korníð þar aptur, og þá fer styrkurinn a'tl forgörðum ;
yfir höfu'tl hélt meiri hlutinn, a'tl stjörnln mundi ekki velta styrkinn,

fyr en klátinn væri út rýmdur, því a'tl hún mundi þá fyrst hafa
tryggíng fyrir, ao styrkurinn yrði a'tl liði ; og þá feingi hún fyrst
yfirlit yfir, hvað hann þyrfti vera stór. þannig er ekki heldur
a'tl búast vi'tl, að styrkurinn fáist, og það er með öllu eðlilegt, ef
kldðínn héldís] ávallt við í landinu, eins og hinn helðraðí þíngmab-

ur úr Gullbríngusýslu heit; enda mundi stjórnin, sem von væri, trén-
ast upp á, að veita þvílíkan styrk einlægt út í bláinn. Hvað tölu-

líð 3. snertir, þá er eg ekkert á móti, að bæta inn í: "sem fyrst"
eptir orðin : "úr rfkissjóðnum",

Framsögumaður : Hinn hæstvírtl konúngsfulltrúi re'tl þínginu
að aðhyllast meira hluta nefndarinnar. Mer sýnist nú þetta: "þegar
kláðlnn er um garð geinginn", nokkuð óáheNo líka, og eg er hrædd-
ur um, al:> ef bíða ætti svo lelngl, þá mundi sumir hlutabeígendur,
eins og hinn helðraðí þíngrnabur úr Gullbringusýslu tók fram, verða
orðnir langeygðír eptir hjálpinni. Eg skal til taka eitt dæmi: það
skyldi hafa verið 4 kúgildi á einni [örð í RángárvaIla- eða Borgar-
fjar~arsýslu, sem væri mí fallin, og leiguliðar á kirkjujörðum þar
ætti ekki von á, að fá kúglldi þessi, því hvorki hann eða prestur
hefði efni til að innkaupa þau, þá er nærri víst, a'tl leiguliðinn yrði

sveitinni til þýogsla, og líklega yfirgæfi jörðina, svo í þessu tilliti
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yr'M þa~ skaði fyrir bæði sveltarfðlaglð og hlð opinbera, að hjálpin
kom ekki Í tíma; en nú skyldi hann Ilosna upp; ætli presti geingi
þá vel a~ byggja jörbina, þegar svona stæðl ? Eg er hræddur um,
a~ einginn mundi vilja taka jörðina að !ler, utan þá með sárlitlu eða
eingu eptlrgjaldl, og prestur yrðl þá a~ missa þar embættistekjur sínar
mjög leingi; þetta væri eins skaðvænt fyrir prestinn, sveltarfðlaglb
og hið opinbera. Eg se ekkl, hvaða :íbati það er, a~ þurra að bíða
eptir hjálpinni; eg vildi því og álít betra, að veita hana sem fyrst
eptir svo skynsamlegum ástæðum, sem orbib gæti.

Konúngsfulltrúi: Hinn heiðraði framsögumaður sagðl, að eg
hefði bætt inn í uppdstrlnguatrlði meira hlutans: "a'ð öllu", og mer
virtist, a~ hann með því hefði vlljað beina því að mer, ab eg hefði
rángfært orð meira hlutans; en þetta er með öllu ranghermt. Eg
var ekki a~ vitna til orða meira hlutans, en orbín : "a'ð öllu" komu
fyrir í því, er eg sagbí sjálfur um málið, af því eg áleit, a~ það
væri meiníng meira hlutans, og a~ það Be rett, þar við hefir annar
sá nefndarmaður, sem er í meiri hlutanum, kannazt.

Ásgeir Einarsson: Af því eg er í vafa um, hverja uppástúng-
una eg á a~ aðhyllast, þá vildi eg leita mer upplýsínga, á'ður en
gelnglð er til athæða ; ef uppástúnga minna hluta nefndarinnar er
tekin, þá feingi menn dálítið, líður en klabanum væri alveg út rýmt.
En lwnúngs(ulltrtUnn hefir sýnt fram á, að slíkt fe, sem færi til a~
upprétta kúgildin, yrði ekki feinglð úr ríkissjóði smátt og smátt;
mer kemur því til hugar, hvort ekkl mætti taka smámsaman af þeim
4,000 rd., sem ætlaðir eru til övíssra útgjalda til Íslands, og upp-
rðtta fyrir það kúgildin í þeim héruðum, sem fjárkl:íðanum væri al-
veg út rýmt í. Hvað áliti meira hluta nefndarinnar viðvíkur, nefnilega
llpp:íshínguatri'ðið 4., þá vildi eg leyfa mer /lb spyrja hinn luittvírta
forseta, hvort ekki megi kljiifu þá grein í sundur ,'ið orðíð "þeg-
ar", því eg get ekkl gefið atkvæði mitt með henni allri. Eptir síð-
ara hluta uppástúngnnnar eiga lundsetar eða prestar ekkl að fá hjálp
þessa, ef þeim yrði kennt um fall krigildanna, en fyrir utan það, að
um þetta yrði óhægt a~ dæma, og ekki til tekið, hverjir ætti að dæma
um það, þá fellur uppástúngan um sig sjálfa, þegar efnalitlir hlut-
a~eigendur eiga a~ fá þessa peninga, ef þeir geta ekki upprétt kú-
gildin, þó þeir hafi eyNlagt þau a~ óþörfu; eg get ekki gefið atkvæði
mitt fyrir svona ó,íkYeNnni uppástringu.

Framsögumaður: Hinn hæstvirti lwnúngsfulltrúi hélt, að stjórn-
in þyrfti skýrslna, ef minni hluti nefndarinnar væri tekinn; eg verð
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að segja, a~ eg ímynda mer, að þeirra þurfi líka, þó meiri hlutinn
verbí tekinn; hún þarf þeirra jafnt í hvorutveggja tilliti.

H. G. Thordersen : Eg ætla mí ekki að bæta miklu "i~ það,
sem búlð er að ræða um þetta mál; þar sem hinn heiðraði þíng-
maður úr Strandasýslu sagðí, a?>hann kynni ekki víð, a?>ekki væri
haft tillit til hírðuleysís hjá fátækum, þá verð eg að biðja hann a~
gá að því, a~ orðlð "hir~uleysi" kemur hvergl fyrir hjá meira hluta
nefndarinnar, en okkur sýnist, og það mun flestum sýnast, eðlilegra,
ef 11mtvo hírðuleysíngja á annað bora er a~ ræða, ab hinn fátæk-
ari fái styrk fram yfir hinn ríka, sem ekki þarf hans með. Eg get
ekki fallizt á breytíngaratkvæðln, og ekkert nema meira hluta nefnd-
arinnar.

Sveinn Skúlason: Eg álít það eigi heppilegt fyrir þíngið, ab
vilja taka fram fyrir hendurnar á stjórninni með það, gegnum hverra
hendur þetta fe eigi að gánga, þar sem vðr höfum serstaka klaða-
stjórn. Eg vildi því bíbja forseta, að bera greinarnar upp hverja
fyrir slg, þannig að sleppt se orðunum: "stiptsyfirvöld" og "umráh".
Þa~ má nú segja mn þessa atkvæðaskní, ab sitt er ab hverjum son-
anna minna. Mig furðar á því, að minni hlutinn hefir ekki tek ib
það fram, sem nefndarálltlð í khiðamalínu fer fram á, hvab Ráng-
árvalla- og Borgarfjarðarsýslu snertir, til styrkíngar áliti sínu; Því
það er auðséð, ao hann hefir haft tillit til þess, þar sem hann segir
í sinni upprunalegu uppástúngu: "eptir því, sem fjárkláNnn út rým-
ist þar og þar"; það er mikið í þeim bænum, sem klaðanefudin fer
fram á, og þær mundi styrkja það, að styrkurinn feingist strax til
að koma upp kúglldunum, þar sem kláðanum er alveg út rýmt. Eg
hefbl fallizt á minna hlutann, ef ekki hefði staMb kirkjujöroum,
heldur lensjörðum.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þá álít eg ályktarum-
ræðu þessa mals lokið, og "ii því bi'ðja þíngmenn að gánga til at-
kvæða, samkvæmt atkvæðaskrnnní.

Út af því sem hinn háttvirti 5. konúngkjörní þíngtnaður hreiíði
í ræðu sinni í dag, skal eg geta þess, að það var reyndar misprent-
ab í níðurlugsatriðunnm, er þingmenn höfðu fyrir 15(~r, þegar mál
þetta var rætt til undirbrinfngs, að þar mr sleppt síðara hlutanum
í níðurlagsatriðl meira hluta nefndarinnar: "þegar stíptsyfírvöldiu (er
málefni þetta einkum heyrir undir) mætti álíta, o. s. frv.", en þessi
klausa er nú tekin aptur vib tölul. 4. á atkvæðaskrénní. Hvað vio-
víkur því, að skipta þessum tölulíð í sundur, eins og nokkrir þíng-
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menn hara farið fram á, og a~ bera hana upp i þrennu lagi til at-
kvæða, þá se eg ekkert á móti því: en þab er meiri vafa undirorp-
ib, hvort menn geti látib þessi orð úr falla úr tölul. 1. á atkvæða-
skránni: "stiptsy~rvöld(' og "til umráða", fyrst ekki var gjört breyt-
Ingaratkvæðl vlð það í undirbriníngsumræðunnl, en með því þess var
heldur ekki kostur þá, þar ec> þetta uppastrlnguatríðl kom ekki fram
fyr en síðar, þá er her nokkuð öðru máli ab gegna (Guðmundur
Brandsson: Mer finnst þetta vera líkt og um orbíð "skylda« og

"lagaskylda«). Nei! því það nr orð, sem mætti miklum mótmæl-
um, þegar í undírbéníngsumræðu þess máls (um auglýsingu á reikn-
ingum opinberra sjöða).

Eg skal því leggja það á vald þíngmanna að skera úr því með

atkvæbagreiðslu, hvort þessi orð "stiptsylirvöld" og "til umráða" eigi
aC>fella burtu úr tölul. 1., áður en hann kemur til atkvæða,

Um það greiddu þíngmenn atkvæði, og var það fellt með II at-
kvæðum gegn 10, aC>þessi orð mætti IÍr fella, heldur skyldi statI. 1.
glínga til atkvæða allur í einu lagi, eins og hann væri nú orðaður á at-
kvæðasknínní. þar á móti var þaö samþykkt, að kljúfa uppástúngu-

atrlðl meira hluta nefndarinnar i þrennt, og bera það þannig undir
atkræðí þíngmanna.

Síðan var gelnglð til atkvæða, og fell atkvæðagreiðslan á þenna

bátt:
1. Breytíngaratkvæðl Guðmundar Brandssonar og Páls Sigurðs-

sonar undir tölullð 1., fellt með 14 atkvæðum gegn 8.

2. UppástúnguatriM minna hluta nefndarinnar undir tölulíð 2.,
fellt með 14 atkvæðum gegn 11.

3. Breytíngar- og vlðaukuatvæðl Jóns Sigurðsonar frá Tandrasell,
samþykkt með 19 atkvæðum gegn 1.

4. Fyrsti kafli uppástúnguntrlðis meira hluta nefndarinnar: "AC>
biðja hans hátign konúnginn, að hann allramildilegast vildi sjá
til, ab nokkur styrkur yrði veittur úr ríklssjdðnum, þegar
fjárkláMnn er um garð geinginn, til ab koma upp aptur ær-
kúgildunum á lénskirknajörðum hér á landi", samþykkt með

22 atkvæðum.
5. Annar kafli upp.ístringuatríðís meira hluta nefndarinnar:

"Þegar stlptsyflrvöldln (er málefni þetta einkum heyrir und-
ir) mætti álíta, eptir hinum innkomnu skýrslum, annaðhvort að
kúgildin væri fallin, án þess landsetanum eða prestinum værí
um ab kenna", samþjkk! með 14 atkvæðum gegn 9.
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6. Þri~ji kafli uppástúnguatriMs meira hluta nefndarinnar: ))og
eins, þ6 þetta ekkí hafi átt ser stað, ef hvorki presturinn ne
Ielgullðlnn hafa efni til, a~ setja kúgildin inn aptur", sam-
þykkt með 17 atkvæðum gegn 6.

7. Sfðan var leitað um það atkvæða, hvort rita skyldi komíngi
bænarskrá samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu, og var það sam-
þykkt með 19 atkvæðum gegn 2.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá til ályktarumræðu

og atkvæðagreiðslu sljórnarbótarmálið. Framsögumaður er þíng-
maður Ísfírðínga. Eg hefi latlð prenta atkvæðaskrá í málinu, og

vona, að hinir heiðruðu þíngmenn hafi hana við hendina.
At k v æ ð a s k r d

í 8tjórnarbótarmálinu.
1. Breytíngaruppástúnga Vilhjálms Finsens:

A'ð úr uppástúngu nefndarinnar verði orðið : pþjó~fundarins(( úr

fellt.
2. Nefndin (nlðurlagsatrlbl nefndanílltslns):

A~ hann mildilega vilji taka til greina bænarskrár og uppá-
stringur þjöðfundaríns og alþíngis í stjömarsklpunarmállnu og láti

flýta svo fyrir þessu arfðanda málefni, að það geti orti~ til lykta
leitt svo fljótt sem mögulegt er.

Framsögumaður (Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn): Eg se
ekkí ástæðu til að orðlelngja nú um þetta mal ; einúngis skal eg geta
þess, a~ þar sem stendur í níðurlagsatrlbl nefndarinnar: ))bænarskrár
og uppristrlngur þjóbfundarlns og alþíngis", þ;i held eg það geti ekkl
mísskillzt, því að þl\'ð lítur til þeirra bænarskráa og uppástúngna,
sem komlð hara frá þjó'ðfundinum og alþíngi. Alþíngi hefir ávallt
meir e~;l minna haft tillit til þjóOfllndarins, og því er astæða að vísa
til hans, og fyrir stjórnina, að gefa því gaum, sem fari~ er fram á.

Vilhjálmu·r Finsen: Eg vil geta þess, ac í breytíngaruppá-
stúngu minni er orðinu ))og(( sleppt fyrir aptan ))þj6Ofundarins((; eg
ætlaðist til, að bæði orðin hefði Iallíð burtu,

Forseti: Eg kannast vlð það, ac svo se .
.Magnús Andresson: Eg ætla ac gjöra grein fyrir því, hvað eg

ætla að aðhyllast í þessari atkvæbaskr.i. Eg get ekki verlð sam-
þykkur breytíngurupp.tstringunnl undir tölulið 1.; eg felli mig betur
vm, ac tekið se tillit til þjébfundarlns, þó hann færi eins og hann
f6r; eg get ekkl annað ímyndnð mer, en ac stjérnln hafi uppastring-
ur þjöðfundaríns fyrir ser, ásamt með uppástúngum alþíngls síðar,
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Guðmundur Brand&son: Þa~ nr satt, sem hinn helðraðí þíng-
maður úr Rángárvallasýslu sagði um daginn við undírbúnfngsumræðu
þessa máls, að nefndaralltið, sem samið var á þjöðfundlnnm, var þar
ekki rætt á lögskipaðan hátt, af því mönnum gagnaðist það ekki, og
svoleiðis kom það þVÍ ekki til stjórnarinnar; það vorn samt 36 af
þjéðfundarmönnum, sem sömdu ávarp til konúngs, og beiddu um nýtt
frumvarp, sem byggt yrN á uppástringum meira hluta nefndarinnar;
þessu hefir alþíngi síðar farið fram í öllu verulegu, enda þ6 þa~ hafi
ekki tekið serstaklega upp í bænarskr.ír sínar til komings allar þær
uppastúngur, sem þar komu fram, og stjórninni er þess vegna kunn-
ugt, hver vilji þfngsins muni vera í þessu máli; en hún mun hafa
vit á, a~ skarnta okkur ekki of mikil rðttindl, þó hún sjái þær
uppástúngur, sem nú er verið að ræða, svo eg álít, að það se óþarfi
að fella nokkuð úr niðurlagsatriðum nefndarinnar, enda ætla eg mer
að greiða atkvæði fyrir þeim, eins og þær nú eru.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli: Eg vildi, að níðurlagsatrlðí nefnd-
arinnar mætti standa öraskað, því eg held það se rett gjört og rett
orðað, að vísa kominginum á bænarskrár og uppastungur þjóðfund-
arins og alþíngis. Eg veit ekkl heldur til, að alþíngi eða Íslands
þjó~, þurfi neitt aCl fyrirverba sig að sínu leyti fyrir þjöðfundlnn,
svo það þurfi þess vegna að draga út nafn hans.

Konúngsfulltrúi: Eg get eigi annað, en fundið þa~ óráCllegt,
al'>fella breytfngaratkvæðí hins 4. kontingkjörnu þíngmanns, að orðin :

"þjóUundarins og" falli burt, því þau eiga sannarlega ekki víð,
l)jó'ð(undurinn ræddi ekki málið út, og sendi því aldrei konúngi
nokkra bænarskm. þær uppastúngur, sem komu fram á þjóOfund-
inum, voru einúngis uppástúngnr nefndarinnar til fundarins, og þó
að 36 menn eptir á hafi sent þær með ávarpi til konúngs, þá voru
þessir 36 menn þó einginn þjó()fundur, þVÍ þá var fundinum slttíð,
þetta atriði álít eg I\ð vera árí~andi, því Þ(I~ varðar þíngiCl miklu,
að uppástúngurnar fni því til stjórnarinnar se rett orðaðar.

Framsögumaður : Eg neita eigi því, er hinn háttvirti kon.úngs-
fulltrúi sagði, ef her Tæri um lagagrein að tala; en þar eð það
er eigi þess konar grein, þá held eg her se eingan mísskilníng a~
óttast. A~ öðru leyti er eg ekki harður á móti, þó þessu væri breytt;
það er eptir mínu áliti orðabreytíng, sem þíngi~ gæti gjört, ef það
væri ekki móti vilja forseta.

Petur Petursson: Eg vildi gjöra eina athugasemd. Eg gat
þCi)S vil> undírbúníngsumræðu þerssa máls, að eg gæti gefið atkvæðl
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mco nlðurlagsatrlbí nefndarinnar, þó það væri svona, því það er lagt
á stjórnarinnar vald, að hve miklu leyti hún vilji taka þessar upp.i-
stúngnr til greina, og þá ern líka þar með taldar tillögur minna
hluta nefndarinnar; en se það orðað svo, að það se þær uppástring-
ur, sem komu frá þjót'Jfllnrlinull1 til stjórnarínnar, þá finnst mer mein-

ingin breytast nokkuð, því eg er óviss um, hvort upp.istúngur minna
hlutans hafa verið sendar henni.

Framsögumaður: þetta er ekki annað, en mísskllníngur hj,i
hinum háttvirta komingkjörna þingmanni; hvorki meiri eða minni
hlutinn sendi uppástringur sínar til stjórnarinnar, heldur gjör'ði stipt-
amtmaður það sem konúngsfulltrúi á fundinum; en hvað Því víð-
víkur, aa meiri hluti nefndarinnar legM fram álit sitt, þá átti hann
það ekki, og þurfti þess ekki; því aa það mátti g;inga ao því vísu,
að þær yr'ði stjórninni kunnar gegnum lwnúngsfulltrúa; ef þessa
væri getið, þ,i yrð], ef til vill, allt skiljanlegra.

ArnlJótur Olafsson: Eg tel það sjálfsagt, að í bænarskránni
til komíngs verðl það tekið fram, hvernig menn hafi sld!i<> þetta orð
"þjóOfllndarins«, og falla þ,i burt öll vandræðin.

Páll Sigurðsson: Eg er á. sama máli; eg vil, ao þíngið í bæn-
arskránn! gefi stjórninni bendíng um vilja þjóðfundarins í þessu nuill,
og þínglð hefir bent á það í líka stefnu, og þa<> ætti hún aa taka
til greina, þegar luin sendi frumvarp í þessu máli, til að leggja fyrir
alþíngi eða fund í landinu sj.ilfu.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þá álít eg þessari á-
lyktarumræðu loki'ð.

Eg leyfi mer ao geta þess, að eg er samdóma hinum heibráða
þíngmanni BorgfirOínga um það, a<> útlista megi í bænarskninnl til
konungs, hvað þínglð hafi meint með "uppástlÍngllm þjöðf'undarlns".

Eg skal því næst bi~,ja þíngmenn að gánga til atkvæða sam-
kvæmt atkvæðaskránni. Síðan "ar geinglð til. atkvæða, og fell at-
kvæðagreiðslan á þenna hatt :

1. Breytíngurutkvæbl Vilhjálms Finsens, fellt með 18 atkvæðum
gegn 3.

2. Uppástúnguatrlði nefndarinnar, tölulíður 2., samþykkt með 24
atkvæðum gegn 1.
Forseti: Samkvæmt dagskranní kemur þ/i til undlrbiínfugs-

umræðu nefndarálit um kominglegt frumvarp áhrærandi launaviðbót
nokkurra embættismanna á Íslandi. Eg hefi láti~ prenta niður-
lagsatrlbl nefndaralíteíns í þessu máli, og eg vona, að þíngmenn hafi
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þau vi~ hendina. Framsöguma'ður er hinn háth'irti þíngma'ður Ís-
flrðfnga,

Síðan var nefndaráliti'ð afhent þessum þíngmannl , og las hann
það upp, svo hljóðandi:

"Hi~ virðulega þíng hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd, til a~ segja
álit vort um kominglegt mál, sem lagt hefir verið fyrir þetta þíng, sem
er frumvarp til opins brðfs um laun ýmsra embættismanna á Í~landi.

Eptir a'ð ver höfum átt nokkra fundi með oss, og rætt þetta
mál, svo og útvegað oss þær skýrslur, sem her er auðið að f,í, skul-
um ver leyfa oss að láta í ljósi álit vort á þessa leið.

Eptir þVÍ, sem skýrt er frá í astæðum hins komínglega frum-
varps, er mál þetta sprottið út af uppástringum nefndar þeirrar, sem
sett "ar 1857, til að semja frumvarp til nýrra ákvarðana um laun
allra þeirra embættis- og sýslunarmanna , er föst laun fól úr sjóM
komingsrfklsins Danmerkur. Eptir uppástúngum þessum \'01'11

nefnilega samin tvö lagafrumvörp um laun tveggja flokka em-
bættismanna þeirra, er taldir eru til konúngsríkisins; var annar
flokkurinn siÍ, er heyrði undir dómsmálastjórnina, en annar sá, er
heyrði undir kirkju- og kennslustjdrnlna, Í buðum þessum frum-
vörpunt voru einnig taldir með embættismönnum komingsríkísins þeir
embættismenn á. Í:5landi, sem heyrði til hvorum flokkinum ser í lagi,
og fá laun sín tir ríkissjóði. Lagafrumvörp þessi eru ekki enn lög-
tekin; en þegar þau komu fram á rfklsþínginu í Danmörku, hefir
nefnd sú, sem þar var sett í málinu stringtð upp á, að öllum þeim
ákvörðunum, sem snerta laun íslenzkra embættismanna, yrði safnað
í eitt og þær teknar í serstaklegt lagaboð, og af þvi henni þótti
laun þau, er upp á var stúnglð nokkuð há, og hún óttaMst, að ef,
þau væri nú samþykkt, þ.í kynni þab að koma í bríga víð, hvernig
þeim embættismönnum á Íslandi verður launað, sem ekki fá laun úr
ríkíssjððnum, heldur af landinu sjálfu, þ.í stakk lnín upp á, a'ð laun
áburgreindra embættísrnunna, þau, er ákveðin voru í frumvörpunum,
yrM ekki samþykkt, fyr en alþingi hefði gefizt kostur á, að segja.
álit sitt um mál þetta. Eptir þessari uppastungu hefir stjórnin látið
gjöra þetta frumvarp, sem her er lagt fyrir alþíngi um laun em-
bættismanna þeirra, er fá laun sín úr ríklssjdðí ; en þar eb alþingi
hefir ekki fjárhag~r;ið, þá álítur nefndin það öefað, að fyrirætlan
stj órnarinnar muni vera sú, a~ leggja Jrumvarpið fyrir ríkisþíngib í
Danmörku, eptir að alþíngi herei sagt um þa~ álit sitt, og mundi
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þá ríkísþínglð taka tillit til þess álits meir eba minna, eptir "ild
sinni, en raða alveg úrslitum málsins, og lagaboð þao, sem út kreml,
yrði rlklsþíngslns verk, en ekki alþíngls. þetta lelðír beint af asíg-
komulagi þínganna.

Nefndinni virðíst auðsætt, a~ tvær ólíkar stefnur komi fram í
þessu máli hjá stjórninni og hjá nefnd þeirri, sem hún hefir sett, á
annan bóginn, og á hinn bóginn hjá nefnd þeirri, sem hefir Iarlð
með málio á rfkísþínglnu í Danmörku. Stjórnin og nefnd hennar
hafa, eins og fyr hefir verið síður, tekið embættismennina her á landi
í flokka mco samkynja embættismönnum í Danmörku, þó hún hafi
sett þ.i skör lægra í laununum; þíngnefndin í ríkisþínginu hefir apt-
ur á móti viljað skilja hina íslenzku embættismenn ail, og hafa þá
ser í lagi. Ver tökum þetta sem vott um, að stjórnin haldi enn
fram hinni fyrri skoðun sinni, a~ álíta í~land sem einn hluta lÍr
kouúngsrfkínu Danmörku, eða hjalendu þess, og haldi þVÍ íslenzkum
embættismönnum saman við embættismennina í Danmörku eins og
Jjárh;lgnnm; en að rfklsþíngsnefndín vilji heldur ao skilja fjárhaginn
og taka þVÍ hina íslenzku embættismenn ser í lagi, en setja þá ekki
í flokk með hinum, til a~ undirbúa aðskllnabinn. Nefndinni virðíst
mí, að þetta atríbi standi á mjög litlu, meðan fj.írhagurinn er ekki
aðskilinn hvort sem er; því þó hvortveggja flokkurinn standi í hinu
sama danska lagaboöl, þá virðlst það eins lítio geta staðið fjárhags-
aðskllnaöínum í vegi á sínum tíma, eins og hitt gæti að skilið, þó
sínir stæði í hvorum lögunum, þegar rlklsþíngíð eitt hefir ályktanda
vald um hvortveggju lögln, Nefndinni virðist aðalatrlðið vera þetta,
að meðan fjárhagurinn er ekki aðskilinn, þá hafa embættismenn þeir,
sem her eru á Íslandl, ástæðu til, að bera laun sín saman via laun
samkynja embættismanna í Danmörku ail svo miklu leyti, sem hvorir-
tveggja hafa laun sín IÍr rfklssjððl, og að njóta í þessu tilliti fulls
jafnréttis, elus og verið hefir ail fornu.

Nefndin vlðurkennir fullkomlega, að uppástúnga nefndarinnar í
rfklsþínglnu lýslr mikilli kurteyst við aJþíngi í því, að þar er farið
fram á, að laun Islenskra embættismanna, þau er akveðln eru í frum-
varpl þessu, skyldi ekki verða samþykkt, fyr en alþíngi hefði gefizt
kostur á, að segja um það álit sitt; en nefndinni finnst, að meðan
alþingi hefir ekki fj.írhag~ráo, og ríkisþíngið í Danmörk? hefir í hönd-
um öll rábln og alyktarvaldíð í því efni, þá se þetta í raun og "eru
eintómt form, þar eð ríklsþínglð mundi þá þykjast hafa fullan rett
á, að breyta frumvarpinu á hvern þann hátt, sem þlí litist; það
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mundi einúngis hafa tillit til nppdsningna þfngslns eptir geðþekknt;

etjórnin mundi taka þessar alyktanlr gildar, en ekki alþíngis, og laga-
boM~ mundi á sínum tíma koma út sem lagaboð frá löggjafarvald-
inu í Danmörku, konúngi og ríkisþínginu, en ekki fr:l konúngi og
alþíngi. "\.8tæ~ur frumvarpsíns benda einnig til, 1l~ stjórnin líti
þannig á mállð, þar sem hún minnir á, að meðferð slíks máls sem

þetta, er snertir fjárhagsefni, heyri ekki undir verkasvið alþíngis.
En þegar þannig á stendur, þá yrðl réttur alþíngls Í þessu máli

einginn, og alyktunarvald þess ekkert, en r:í~ þess metin eptir því,
sem þau hefði tog til á rfklsþínglnu. Nefndinni vlrðíst þvi, að al-

þíngi yrM með þessu móti eins konar rá~gjafaþíng undir ríkisþíng-
i~ í Danmörku, og þar finnst nefndinni einskls verulegs gagns af a~
vænta fyrir þtnglb eða þetta land. Enda vir'ðist því síður ~ístæCJa
til fyrir alþingi, að velja ser þ:í stöðu i þessu máli, sem þíngi~ hefir

stöðuglega framfylgt því Ym stjórnina, að fá ályktunarvald Í fjárhags-
málum Íslands, og rfklsþlnglb hefir nokkrum sinnum stutt það mál.

En fyrir utan þessa formlegu hlið rmílslns, þá er einnig í þVÍ
sjálfu að efninu til fólgi'ð margt, sem a~ ætlun nefndarinnar gjörir
það órá'ðlegt, að alþíngi ráN nokkuð til lykta um þetta frumvarp,
þannig lagað sem það er, og sömulelðís vírbls] nefndinni jafnvel vera

ómögulegt fyrir þínglð, a~ bera upp akveðnar uppástúngur um þess

einstöku atrlði,
Ef svo stæðí á, að alþíngi hefðl fjárhagsrá~ her á landi og gæti

haft yfirlit yfir allan landsins hag, þá væri það án efa vel til fallið,
a~ akveða í lagaformi laun embættismanna. En það er auðsætt,
að með þessu :ísigkolllulagi, sem nú er, og með þeim skýrslum, sem

mí eru fyrir hendi, verður þessu ekki "i'ð komið af alþingis halfu,
því til þess hefir þa~ fyrst og fremst einga köllun að þessu sinni,
eingan undirMníng af stjórnarinnar hendi, og olngar skýrslur, sem
nægja. Frumvarp þetta, sem fyrir er lagt, ber menjar þess, hversu
þa'/) er orðtb til, aCJ þa~ er eluúngls samsett úr nokkrum liðum úr
heimur frumvörpum, sem ætlazt hefir veríð til að yfirgrípi þá em-
bættismenn, sem hafa laun rir rfkíssjöðí í Danmörku, og heyra undir
tvenn aðskílln stjérnarvöld. Þesstr líðlr eiga líklega vel ,'iCl í heild
sinni, þegar allt er skoðað frá sjönarmlðl Danmerkur; en þegar þeir
eru teknir út úr, og skoðaðír sem heild frá sjónarmiN Íslands, þá
eiga þeir ekki "el Yi~. Nefndin þarf í þVÍ tilliti cinúngis a~ geta
þess, ab þessir liðir minna á bina óheppilegu sundurdeilíngu em-
bættísmanua her á landi í tvo flokka, annan þann, er laun helðí úr
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ríkissj óN, og annan þann, er laun hefðl úr landssjéðí, sem kom fram
í uppástringum stjórnarinnar til þjéðfundarlns 1851. En þessi skipt-
ing getur að eins átt víð, meðan fjárhagur Ísland" er ekki ao skilinn,
en ekki leingur, og leiðir þar af, að ef íjarhagurlun yrðl nú ao skilinn
innan skamms tíma, þá yrðl þetta lagaboð, sem nú kæmi út mco þessu
lagi, öldúngis ónýtt, og yrði þli annaðhvort að blín til nýtt frumvarp á
öðrum grundvelli, eða hafa aðra aðferð, og lib'e'ða launin öll ser í lagi.

þao er hverjum auðsætt, og nefndin þarf ekki ab taka það ít-
arlegar fram, að yrðí Ijrírhagur Íslands ao skilinn frá Danmörk, þá
yrðl að líkindum ýmsu breytt í framkvæmdarstjórninni her lÍ landi
og skattalögunum, og þessar breytingar yrði miðaðar víð hag þessa
lands. Menn gæti hugsao ser t. d., ao skattheimtu yrðl kornið öðru-
"ísi fyrir, að dómaraembætti yrði ao skilín frá skattheimtusýslunurn,
að sumum embættum kynni að verða fækkað, sum aptur ný upp tekin
og margt fleira. Um allt þetta getur þíngio að sinni eptir nefndar-
innar áliti ekkert annað sagt, en að það hlýtur að gjöra ráo fyrir
því, vegna þess þao hefir ástæou til, að gjöra rað fyrir, ao fjárhag-
urinn verðl að skilinn, en a'ð gjöra nm það uppástringur víð þetta
frumvarp, geti alls ekki átt við. Þegar það mí liggur beint við a'ð
ætla, ao lagaboð þetta gæti eptir efni sínu einúngis verið til eins-
konar braðabyrgða, þli virðist nefndinni enn siður ástæoa til, al'>
þfngi'ð fylgdi Iram, ab það kæmi út sem serstök lög eptir ályktun
rfklsþíngslns í Danmörku.

En nefndinni 'virðist þar að auki eingin brýn nauðsyn lí, ao
þetta frumvarp komi út í lagaformi á þenna hátt, heldur verður
nefndin að halda, að þVÍ mætti koma fyrir öðruvísl. Ver gátum
þess áður, að oss vírbíst lÍ eingu standa Í verunnl, þó svo stæðl,
sem stöð í frumvörpum stjórnarinnar öndverðlega ; en stæðl ekki svo,
þá vlrðíst oss akvarbanlr um laun íslenskra embættismanna, þeirra
er laun hafa af ríklssjóbnum, geta staðlð í Ijrirhagsldgunum, eins og
þar stendur um tekjur og útgjöld Í:ilands árlega, og verður ákveðíð
af ríkisþínginu. þVÍ eins og stjórnin hefir híngað til borlð upp fyrir
rfklsþíngið og látið þnð ákveða, ekki einungis, hvað þyrfti a'ð skjóta
til Íslands þarfa á hverju ári eptir hinu venjulega rclkuíngslagl stjórn-
arinnar, heldur og einnig jafnvel tekjur landsins, eða skatta og skyldir
Iandsmanna, ekki að nefna útgjöld þau, er til landsins gánga, og
þetta allt án þess, að nokkur fulltrúi frá Íslands hendi ætti þar þíng-
setu, eða alþingi hefN þar um nokkurt atkvæði, eins mundi henni
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ekki vaxa í augum, að láta rfklsþínglð akveða þessi atriði, ser í lagi
um nokkurra ára bil.

það er því álit nefndarinnar, að alþíngi eigi að rá'ba frá, að
frumvarpið komi út í lagaformi serstaklega að svo stöddu, heldur
að áharðanir þess verði með nauðsynlegum breytingum teknar í
fjárhagslögin árlega, e'ba þeim komið fyrir II einhvern annan hátt,
sem hæfa þætti, meðan svo stendur sem nú er.

En þó þetta se álit nefndarinnar mco tilliti til frumvarpsins,
eins og það er lagað, þá getur þó nefndin ekki leitt hj,i ser, að tala
um þ,í reglu, sem kemur fram í frumvarpi þessu, að gjöra mun lÍ

launum Sam kynja embættismanna her og í Danmörku, því nefndinni
virðist, að regla þessi se ekki byggð á neinum gildum rökum, eptir
því, sem nú stendur á. það hefir ávallt verið vanl að undanförnu,
að viðurkenna jafnretti milli íslenzkra og danskra embættismanna, og
það er öldúngls samkvæmt þeirri skoðun stjórnarinnar, sem verio

hefir og er enn, ao halda sameiginlegum fjárhag, og vilja álíta Dan-
mörku og Ísland sem eina heild. Ef nú stjórnin lýsti því yfir, að
hún sleppti þessari einíng, og vildi ao skilja fj,írhag og stjórn Í~lands
og Danmerkur, þ,í gætum vér skilið, að ekki væri teknir í einn flokk
danskir embættismenn og íslenzkir, eða þó menn vildi ríkveða laun

II sinn mrita handa hverjum; en á meðan einíngin stendur í fj,írhag
og stjórn, þá virðíst oss það ekki geta verið neinum efa undirorpið,
ao embættismenn her eigi jafnretti við samkynja embættismenn í
Danmörku, og að þeir .getí vænt jafnréttis. þao er og fyrst á seinni
tímum, helzt síðan 1830, að mest hefir borið á, ao embættismenn
her hafa Ielngið lægri laun, en samkynja embættismenn í Danmörku.
Ástæoa sú, sem til hefir verið greind, að tekjur af Íslandi væri of
litlar til móts vlð útgjöldin, er af slfku leiddi, getur því að eins átt
víð, að Ijarhagur se ao skilinn og hreinir reikníngar gjörðlr ; en þegar
það er ekki, þá vitum Ver ekki til, að slík ástæða geti haft nokkurt
gildi, enda vitum ,'er og ekki heldur til, ao hún komi fram via
nokkurn þann part, sem er talinn með í ríkinu og settur undir sömu
íjárhagslög. Menn geta ekkí í sömu andránni skoðað Ísland, eða

hvern hluta ríklsins sem er, svo sem óaoskilinn landspart, með sam-
eiginlegum sjöðl, og sem aðskilið land með frjálsu forræði á öllum
sfnum fjárhag. Menn geta ekki heimtað, ao alþíngi vísi á fe eða
leggi álögur á landið í sömu andnínní og þíngínu er neitað um, að

hafa nokkurt atkvæði í fjlírhagsmálum landsins eða nm reiknínga
þess. Nefndinni vírðíst auðsætt, að meðan fj,írhagurinn er ekki að
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skilinn, geti ekki þessi ástæ~a korníð að réttu lagi til greina. þarfir
Íslands og [anrðtt! á víð hina hlutana, sem það er í sameining vlð,
hljóta að vera grundvallaratrlðlð. En þar vlð bætist, a~ þegar nefnd-
in rennir að eins lauslega auga yfir reiknínga þá, sem nú eru taldir
árlega árs í fjárhagslögullJ Danmerkur fyrir Íslands hönd, þá
getur hún ekki betur se~, en að þeir IÝ:li bezt, hversu léttvæg sú
ástæ~a er, sem af þeim verður dregin; þVÍ svo ver drepum að eins
á eitt atriði, þá er tilfærð árlega í útgjiildnm þeim, er aður geingu
af eignum biskupsstólanna allt at 20,000 dala, en ekkert tallð aptur
til inngjalda, jafnvel þó eignir þessar værl á sínum tíma teknar Í
ríkissjóðinn með þeim skildaga, at hann stæði straum af þeim út-
gjöldum, sem á eignunum lágu, svo að þessi útgjöld geta með réttu
skoðazt sem árleg kvöð á rfkissjéðnum, eða útsvar á ársgjaldi eptir
fe, sem hann hafði aður meðtekið. Sama kemur fram, ef ver skoð-
um hinar svonefndu konúngsjarðlr, seldar og éseldar. þa~ er þ~ss
Yegna að nefndarinnar ætlun ekki sem rettast álit, að Ísland hafi
ekki, sem- kallað er, borið sig sjálft hín gat til, ef reikningar væri
rett skoðaðir; enda hefir og stjórnin sjálf víðurkennt þetta optar enn
einu sinni, og meðal annars í ástæðum til fjárhagslaga 1850-51.

Það, sem skyldi þá setja hina Íslenzku embættismenn á lægra
bekk, en samkynja embættisbræður þeirra í Danmörk, ætti þá. að
vera sjálft ásigkomulagi~ her, að verð á öllum hlutum væri Iler
lægra, eða hægra væri að ná til þess, sem maður þyrfti met, o. s.
frv. Nefndin ætlar, at í þessu efni megi segja allmikið bæði með
og mót; en hún ætlar, at niðurstaðan muni verða sú, og það ávallt
meir og meir, að þarfir embættismanna her verði ekki minni, en í
Danmörku fyrir utan Kaupmannahöfn, ef til "iII, og se þess vegna
eins frá þessari hlið Ilstæða til, að láta þá njóta jafnréttis með em-
bættismönnum í Danmörku.

Nefndin hefir líður getíð þess, að stjórnin hefir ekki sent þíng-
inu neinar þær skýrslur, að menn geti þar uf Ieínglð fullkomið og
ljóst yfirlit yfir mrílib. Eins er það, at nefndin hefir ekki seð neitt
fullkornið yfirlit yfir samhurð launa embættismanna hef og í Dan-
mörku, og getur því ekki ábyrgzt, að samburðurinn se réttur, en
eptir því, sem hún ætlar muni fara nærri sanni, þá er jöfnuðurinn
þessi milli launa þeirra, sem stringíð er upp á í Danmörku og her, að :

Stiptamtmenn hafa þar 4,000 til 6,000 dala, og amtmenn byrja
með 2,600 dala, auk skrífstofupenfnga, en geta stigið til 3,600 dala.
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Her eru stiptamtmanni ætluð 3,000 og 400 rd. íborMe, en amt-

mönnum 2,000 rd., sem geta stigi~ til 2,800 rd.
Biskuparnir í Danmörku hafa hver um sig, fyrir utan Sjáland3

biskup, rúm 4,000 rd.; her er biskupinum ætla~ alls 3,200 rd.
Landfógetinn fær 1,000 dali í stað 600 rd., og 300 rd. þar að

auki sem bæjarfógeti.
Efstu dómendum í yflrrðttlnum í Danmörku er nú ætluð 3,000

rd., og aSBessórum í Kaupmannahöfn frá 1,600 -2,400 rd., og í Ve-
björgum frá 1,400-2,200 rd., en her er [ustitiarius ætlnð frá 2,000
-3,000 dala og assessórum frá 1,000-2,000 dala auk skrifstofu-
launa fyrir fyrsta aSBessor.

Landlækni her er ætlað 1,000 rd. í laun, en hðraðslæknum 600
rd. og allt ao 1,000 rd.; þessi launaupphæð er aþekk því, sem
hæst er í Danmörku.

Laun skólakennara voru hækkuð í Danmörku með lögum 28.
marz 1855; en sú endurbót u.ibl ekki híngað, fyr en ao stúnglð er

upp á sömu launum í þessu frumvarpi, sem her er fram lagt; hafa
því kennarar her beðið nú í 3 <Ír eptir því [afnrðttí, sem stjórnin
sjálf víðurkennir þeir eigi.

Á þessum sarujöfnuöl má sjá, ao stlptarntmaður, amtmenn og

biskup eru settir skör lægra, en samkynja embættismenn í Dan-
mörku; þykir þó nefndinni ástæða til, ao 1Ílíta stiptamtmann her,

sem í mörgum efnum þarf ao sýna tign embættis síns, [afnvel Iremrl
en samkynja embættismenn í Danmörku, þar eo hann er í mörg-
um efnuni og í víðlögum í landstjóra stað ; en allir þessir embættis-
inenn hafa svo merkileg embætti á hendi í sjálfu .ser, og svo víð-
lend héruð til umraöa, að embætti þeirra virðast geta staOio jafn-

fætis sam kynja embættum í Danmörku. Hið sama má og segja um
yfirdórninn IUlf, í samjöfnuði við yfirdóminn t. d. í Vebjiirgum. Um
héraðslækna viroist nefndinni þess nokkuð gætt, hversu mjög örðugrl
þessi embætti ern her en í Danmörku; en hvað landlækni viðvíkur,
virðíst oss efasamt, hvort þar se tekið sanngjarnt tillit til þeirrar
tignar og abyrgbar, sem embætti hans fylgir, og jafnframt til þess,
að honum er miklu meira verk á herðar lagt, en embættisbræðrum
hans í Danmörku, þar sem hann er jafnframt hinn eini læknir í
Reykjavíkurbæ og í stóru hérabl að auki. Um land og bæjarfóget-
ann má geta þess, að embætti hans er nokkuð sérstaklegt í saman-
burði vio embætti í Danmörku, og er einnig nokkuð haft tillit til
þess í frumvarpinu; en þar hjá er þess að geta, að hann hefir híng-
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að til haft húsaleigustyrk, sem ekki er h~r talinn með ; en af því
nefndin ætlar, að tilgángurinn hafi verlð, að veita þessum embættis-
manni sem launabót, það sem her er stungið 11pp á, þyrfti að taka
tillit til þess, að því yrði við bætt. Hvað viðvíkur kennurunum "ið
prestaskólann og latfnuskölann, þá vírðist nefndinni þa'ð vera aðgæt-
andi, einkum með tilliti til nndirkennaranna, að her má gjöra rað fyrir,
að kennarar geti ekkert töluvert unnið ser inn mlsreltis, til að bæta með
tekjur sínar, en á hinn bóginn er mikil nauðsyn að fá hina dugleg-
ustu menn að þessum skólum, og uppörfá þá til að leita ser þar til
sem beztrar menntunar. Fyrir þ,i söl, virðist nefndinni astæða til,

að láta undirkennara byrja með 600 og enda með 1,200 rd., og þyk-
ir oss það svara ser betur. þó þetta se hærra, en í Danmörk, þá
er þar allt öðruvísi ástatt, því þar taka kennarar hlut í kennslukaupi
lærisveina og ýmsum öðrum hlunnindum, sem ekki eiga ser her stað,
og þar að auki eiga þeir þar lángtum hægra með, að "inna ser í hag
með ýmsu móti en her.

þetta hefir og verið víðurkennt a~ undanförnu, því laun kenn-
aranna við skólann her hafa verið sett hærra a'ð tiltölu en í Dan-
mörku, einkum undirkennaranna. Um hin önnur laun, sem ákveðin
eru til skólans, hefir nefndin einkís sðrlegs að geta, nema þess, að hún
hlýtur að vera stjórninni samdóma um, að laun fyrir umsjón í sköl-
annm megi ekki vera minni en 300 rd.; nefndin ætlar, a~ þau væri
hæfilega sett til 500 rd,

Fr.í þíngmanni Reykvíkínga er komin nppástúnga til þíngsíns
um, a'ð ddmkirkjupresturlnn í Reykjavík mætti fá húsaleigustyrk sinn,
sem nú er 150 rd., aukinn um 400 rd., og hefir þmgíð vísað þessari

uppzístringn til nefndarinnar. Nefndinni virðist, eptir því sem nú
stendur lÍ tímum, meðan Reykjavík er ekki stærri bær, en hún er,
vera sama ristæða til, að auka þann styrk, sem dömklrkjuprestlnum
er veittur IÍr ríkíssjéðnum, eins og til að auka laun annara embætt-
ismanna ; því í raun og "eru er þó Slí styrkur, sem honum er veitt-
ur, ekki annað en launabót, og démklrkjuprestamlr hafa því meiri
þörf á þessum styrk, sem þeir neyðast til, að kaupa ser hús í bæn-
um, en geta ekki búlð til leigu.

þa'/) hefir verið bent til, að þegar laun embættismanna þeirra,
er f,i laun sín úr rfkissjóbi, yrðí akveðln, þá yrði að hafa tillit til
annara embættismanna á landinu, sem ekki fá laun sín á sama hatt.
þetta væri þá helzt sýslumenn, en þó laun þeirra fari nokkuð eptir
árfer~i, þá er það víst, a() embætti þeirra sum þola, að sínu leyti
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a~ tekjunum til, samjöfnuð vlð hvert það embætti, sem nú tekur
laun úr ríkissjó()i.

Um þessi atrlðl, sem her eru fram tekin, þykir nefndinni þó
ekki hlýða, að alþing gjöri neinar uppástringur eða greiði um þau
atkvæði, af þeirn ástæðum, sem "er höfum áður tekið fram; en "er
ætlum það eiga víð og muni duga, að þingið, jafnframt og það vís-
ar til þessa álitsskjals nefndarinnar, eða tekur í rilitsskjal sitt þessar
bendingar eða aðrar þar a'1l lútandi, þá um leið biðji konúng vorn,
að hann vilji mildilega sjá svo um, að embættismenn her á landi
njóti alls þess jafnréttis, og allrar þeirrar sanngirni með tilliti til

launa þeirra, sem fremst má verða, í samanburðl "ið samkynj~em-
bættlsmenn í Danmörku.

Nefndinni þykir enn fremur nauðsyn að geta þess, að eptir því,
sem ástatt er, ilð verð Ii öllum hlutum fer her eins og annarstaðar

hækkandi, að þetta kemur einkum fram við þá, sem fá laun sín í
peningum, og að þeir embættlsmenn, sem her ræðir um, hafa leingi
mátt bíða þeirra launabdtu, sem þeir viroast hafa litt sannglrnlskröfu
til, þá þykir nefndinni ástæða til, að alþíngi beíðlst þess, að launa-

víð bót sú, sem veitt yrðl, væri "eitt sem fyrst.
Eptir áður sögðu leyfir því nefndin ser, að stinga upp á:
1, að alþíngi ráði konúngi frá, að láta þetta frumvarp

þannig lagað koma út sem opið bref, heldur að ákvarð-
anir þær, sem gjörðar verða um laun embættismanna
her á landi, verði teknar í fjárhagslögin árlega eða á
annan hátt ákveðnar, meðan svo stendur sem nú er.

2, að alþíngi biðji lwnúng, að hann vilji mildilega sjá svo
um, að embættismenn her á landi njóti alls þess jafnrett-
is og allrar þeirrar sanngirni með tilliti til launa þeirra,
sem fremst má verða, í samburði við samkynja embættis-
menn í Danmörku, meðan ekki er að skilinn fjárhagur Ís-
lands og Danmerkur.

3, að sú launabót, sem ákveðin verður handa embættismönn-
um her á landi, þeim er fá laun úr ríkissjóði, verði á-
kveðin sem fyrst að verða má.

Reykjavík 9. ágúst 1859.

Ásgeir Einarsson, Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn,
{()rma'flur nefndarinnar.

Arnljótur 6lafsson,
einúngis í tilliti til míns

ágreiníngsatkvæ'flii.

framsðgumabur.

Indriði Gíslason. Páll Sigurðsson((.
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Eg gat með eingu móti fallizt á þ:í skoðun meira hlutans, a'b
rá'ba þínginu til, að biöja konúng um, a'ð lagafrumvarp þetta mH
eigi lagagildi, og það af þeim rökum, ab mállð kæmi þínginu eigi
við, eins og nú á stæðí ; því þótt eg játi, að það heyri til ríkisdags-

ins, a'ð gefa samþykki sitt til, að áhe'ða launaupphæð hinna íslenzku
embættismanna, þeirra er nefndir eru í frumvarpinu, meðan laun
þeirra eru greidd rir rfkissjóðnum, sem að þessu leyti verður að á-
líta sem sameiginlegan sjó'ð Ítilands og Danmerkur, þá þykir mer

samt hitt efalaust, að embættismenn þessir og embætti þeirra se ís-
lenzkt málefni, eins og það er llu'ðsætt, a'ð landinu og alþíngi getur
eingan veginn stabíð á sama, hver laun þessum embættum fylgir,
þar e'ð undir laununum er svo mjög mikið kornið, bæði hverja þý'ð-

ingu embætti II hafa í sjálfu ser, og í samanburði við samkynja em-
bætti í Danmörku, og svo í annan stað, hversu gdðír embættismenn
geta í þau feingizt. þetta verður augljóst, þegar þess er gætt, að
Íslendíngar, sem af loklb hafa embættisprófi víð háskólann, eiga nú

að lögum sama rðtt og Danir til embætta í Danmörku, og væri nú
embættislaunin her á landi talsvert lægri en þar, eins og nú hefir
verið síðustu árin, þá er full lístæ~a til, ab óttast fyrir því, :a'ð L-
lendíngar sæki úr embættum he'ðan um embætti íDanmörku. þetta
er llÚ því bagalegra fyrir landið, sem til þessa hljóta einkanlega
að verða einmitt þeir mennirnir, sem mest álit hafa á ser í Dan-
mörku fyrir kunnáttu og dugnað, og þYÍ bezt a'ð ser; en auðsætt er,
að það er hinn mesti bagi, og sem optast enda óbætanlegt tjón
fyrir landið, að missa af þeim mönnum, er það má sízt missa, og
er sitja í þeim embættum, sem mest ríður á, að hinir beztu embætt-
ismenn veiti forstöðu. þetta verbur þó því bagalegra, sem embætt-
ismenn vorir ern bæðl í sjálfu ser fáir að tölu, og þó jafnframt er
skortur á lærðum mönnum í embættin, ekki sízt hin æðrl, sem
sjálfsagt er þVÍ a'ð kenna, að launin eru svo lág, í samanburði við
lærdómskostna'ðinn, sem allajafna er að vaxa. AfleiMngin af þessu
er sú, að þeir, sem g.ínga Í skólann, eru að fækka ár frá ári, sem
væntanlegt er, því hvötin til að gánga hinn lærða veg verbur minni
með ári hverju, og horfir þetta nú þegar til fullkorninna vandræða,
f annan stað ber og þess að gæta, a'ð embætti þessi se með svo
miklum launum, ab menn veljist í þau; fyrir því verba þau að vera
yfir höfuð a'ð tala betri, en önnur embætti á landinu, 5VO eptirsókn
gæti or'ði'ð eptir þeim. Þegar alls þessa er vandlega gætt, þá er
auðsætt, að mál þetta er mikils umvarðandi fyrir landíð, og verð
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· eg því að álíta þá skoðun mína á góðum rökum byggða, a~ málíð
komi að þessu leyti landinu víð.

Eg álít mer og hlýða, ab taka eigi að eins Irumvarpíð allt,

heldur og hverja grein þess til nákvæmrar yfirvegunar, áður en
þær se bornar undir álit þingsins. Eg get og eigi fundið, a~ um þetta
mál skuli gilda önnur regla, en hver þau mill önnur, sem alþ(ngi
hefir haft með höndum og álítur koma ser víð, þótt það hafi beðið
um, ab kostnaður til þeirra yrðl greiddur úr rfklssjéðí, hefir mer
þótt því síður ástæba til þessa um þetta mál, sern stjórnin hefir,
eptir tillögum ríklsdagslns, borið það sjálf undir þfnglð, þar eð g:ínga
nHl ab því vísu, a~ rfklsdagurlnn, sem alla Hb hefir verið svo ör-

.ldtur víð oss, og tekið svo vel undir fjárhagsmal vor, muni mí gefa

tillögum alþfugls sðrlegan gaum, sem það gefur eptir samkomulagi
milli stjórnarinnar og ríkisdageins.

Þegar eg DIt þessu næst sný mer a~ málinu sjálfu, þá er eg
meiri hlutanum með öllu samdóma Í því, að þeir íslenzkir embætt-

ismenn, sem her er um ab ræða, eigi að njóta ja{nrettis vlð sam-
kynja embættismenn í Danmörku, með því ab sömu hæfilegleikar
eru gjörðir að skllyrði fyrir því, ab ö'ðlast embætti þessi her sem

þar, og embættln her eru öll fremur vandameirl, en ab þau se vanda-
minni, en samkynja embætti í Danmörku, auk þess að Íslendingar
hafa jafnan rett ,'ib Dani, að sækja um og fli embætti í Danmörku,
Eg verð ab byggja á jalnrðttl þessu sem írumreglu ; en með því að
sumum af embættismönnum þeim í Danmörku, er her koma til sam-
anburðar, hafa mlsha laun og óvíst er, hvort þeir fái allir jafnhá,
þá verður og all taka mismun þenna til greina.

Eg get eigi fundið, all ástæða se til, að setja laun embættis-
manna her lægra en í Danmörku, allra-sízt svo nokkru munl, fyrir
því, ab her se ódýrara að lifa; því her mun eigi, ef li allt er litlð,
reynast ódýrara að lifa fyrir embættismenn en í Danmörku, einkum
ef Kaupmannahöfn er undan tekin. því fyrst el' það, að allar líís-
nauðsynjar, sem fluttar eru frá útlöndum, eru og hljéta að vera
talsvert dýrari, en í Danmörku, og það eru allar nauðsynjar ernbætt-
ísmanna her, nema kjöt, fiskur, mjólk og smjör. En nÍl er nýtt kjöt
orðið her í Reykjavík á 10-16 sk. pundið; amjörpundlð á 32-36
sk.; nýmjólk á 8 sk. potturinn; fiskurinn, einkum nýr fiskur, er tals-
vert ódýrari en í Danmörku. Yfir höfuð ab tala hefir land vara öll
hækkað mjög í verði síðan verzlunin varð frjáls, og nú hefir og öll

matvara sveitamanna hækkað sakir fjár/ellis. Í öðru lagi hljóta
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menn al) gæta að því, a'ð embættismenn her á landi verða a'ð sýna
metnað sinn í því, að gánga á undan öðrum í gestrisni og öðrum
höföfngsskap, og mega ekki verða eptlrbátur annara í því ; annars

er áliti þeirra sem embættismanna hætta Min í augum alþýðu. Em-
bættismenn mega her hvorki vera ötrnm hátir vegna skulda, og
heldur eigi smdsýmlr, ef þeir eiga að halda S'"O embættistign sinni,
sem nauðsynlegt er; því mebal þjébarlnnar lifir enn sú skoðun á em-
bættismönnum, a'ð þeir eigi a'ð vera sem höfðíngjar voru í fornöld,

örlátir og hjalpsarnir, en þó jafnframt auðugir og ríkir. Skoðun
þessí hefir hin mestu áhrif II hlýðni hinna undirgefnu við yfirvald sitt.
A'ð Ö0rU leyti er það víðurkennt af öllum þeim mönnum, er vel hafa
vit á slíku, að örsökín til þess, al) nú er orðið svo margfalt dýr-

ara að lifa en fyrrum, liggur í menntaframför tímans, og því se eigi
rétt, a'ð meta embættislaun eptir matvælum einum eða helztu lí fs-
nauösynjurn ; á þetta ser þó einkum sta'ð með Ísland og þó einkum
Reykjuvfk nú síðan verzlunin varð frjáls, og samganngur við önnur
lönd eru komnar lÍ; því nú er Í,;land eigi leingnr ..,óþekkt land",
heldur heimsækja það margir útlendir menn lÍ hverju sumri, eink-
um frá Frakklandi og Einglandi, og leita þeir þ,i til embættismann-
anna, meðan þeir dvelja her, því til annara er varla ab fara II S'"O

fribyggðu landi. þa'ð er því bæbí eðlilegt og í sjálfu ser æskilegt,
a'ð embættlsmenn viljí og þá jafnframt geti sýnt sig vlö þá, eins og
sam boðið er em bættísvirbíng þeirra og tign ríkisins.

Aú svo mæltu skal eg snúa mer að hinum einstöku greinum

frumvarpsins.
1. gr. Af astæbum þeim, sem þar eru teknar fram í áliti

meira og minna hlutans finnst mer öll nauðsyn á vera, að borðfð
stlptarntrnanns verði hækkuð um eigi minna en 400 rd., því borðf'é
það, sem stiptamtrnabur mí hefir, er bæti of lagt, þegar Iiti'ð er til
stöðu hans, sem ímynd konringsdérnslns vlð alla útlenda menn, og
þess kostnaðar, er af henni leitir; svo væri það og einginn jöfnuð-
ur, að stiptarntmaður hefðí eigi melraborbí'ð, en í ráN, er að arnt-
maðurinn :l Færyjum flíi. þar sem skrlfstotupenfngnr ern eigi nefnd-
ir í grein þessari, þ;i álít eg, að það hafi þótt sj-ilfsagt, að þeir
héldist víð framvegis, og vil eg a'ð eins vekja athygli ao því, en
hitt ætla eg, ao bæta ætti vlð húsaleigustyrk landflígetans 150 rd.,
sem heíbí átt ao vera getið í sí'basta hluta greinarinnar.

2. gr. Mer getur eigi dulizt, al) her er gjörour fjarskalega
mikill munur á launum háyfirdómarans og samkynja embættismönn-
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nm í Danmörku, sem eiga að byrja með 3,000 rd., og finnst mer
munurinn undir elngum kríngumstæðum mega meiri vera en 8VO, að
hnyfirdémarinn her byrji með 2,200 rd., og endi á 3,200 rd., þl1'ð er
einum 200 rd. meira en amtmenn, er þó hafa húsaleigu eða bústað
að auki. Einnig finnst mer sjálfsagt, að hann ætti lið fá launa við-

bót 3. hvert ár, en eigi 5. hvert ; því bæði er stúngfð upp á P"í,
að yfirdómarar í Danmörlmskuli fá launaviðbót 3. hvert ár, og
svo er það í sjlí1fu ser 8\'0 sanngjarnt, og enda sjiílfsagt, ef launa-
,'j'ðbótin á að geta komíð að tilætluðum notum; því yflrdrimarían
hlýtur jafnan að vera hniginn á efri aldur, þegar hann kemst í það
embætti, og eru því eingin líkindi til, að hann muni lifa þar eptir
í 25 ár, sem er tími Slí, er hann þarf, til að fii þessa launa viðbót,
ef hún er bundin vi'ð 5 ára tímann.

3. gr. Laun landlæknis ætla eg að eigi mcgi minni vera, en
að hann byrji á 1,200 rd og endi á 1,600 rd., því staða hans er
bæbi vandasöm og svo harbla áríðandi fyrir landið, þar öll læknis-
mál og stjórn á þeim er svo mjög undir þessum eina manni komið.

4. gr. þar eð prestaskólinn er, eins og þegar er fyrir laungu
játað af ráðherra kirkju og fræðslumálanna í reglugjörð prestaskól-
ans 30. júlí 1850, 13. grein og ástæðunum við hana, óncitanlega
æðri menntastofnun, en hinn lærði skúli, með því að stúdentar frá
lærða skólanum gánga á prestaskóla nn, til ai'J undirbúa sig þar til
prestlegra embætta í landinu, þá finnst mer eigi tilhlýi'JiIegt, að setja
laun íorstöðumannslns og kennaranna vii'! hann, eins og gjört er í
frumvarpinu, þar sem forstöðumaðurinn er gjörður jafn rektor og
kennararnir víð prestaskólann jafnir kennurunurn vii'! hinn lærða skóla.

þess ber og að gæta, að emba-ttislaun forstöðumannsins og fyrsta
kennarans ætti eigi ai'! vera minni, en tekjur eru á hinum beztu brauð-
um á landinu, svo að þeir hefði eigi serlega orsök til að sækja um
þau frá kennsluembættinn "ib prestaskélann ; því bæbí úthehntist til
þess, að vera' forstöðumaður prcstaskölans, að hann se prestvígður,
og mundi þá varla Sil vei+a til þess, er sæti á því nær eins góðu
brauði, sem forstöðumannsembættið er að öllu samanlögðu, og er
nauðsynlegt, að eigi verði opt kennaraskipti, því laung bókaiðn og
fastur áhugi ritheimtíst til ab geta staðið vel í kennaraembættinu.
Eg ætla því, að forstöðumaður prestaskólans ætti eigi að hafa minna,
en að minnsta kosti 200 rd. meir en rektor. Laun fyrsta kennar-
ans við prestaskólann ætla eg a'ð ætti ab vera eins há og laun yfir-
kennarans vi~ hínn lærða skóla, en laun annars kennarans 100 rd.
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meir, en kennararnir fá víð latínuskölann, sem ætti ao byrja á
600 rd.

Um laun dómkirkjuprestsins, þá finnst mer full nauðsyn á, ao
honum verði veittir 400 rd. úr ríklssjdcl ; aptur á móti mætti þá
húsaleigustyrlmr sá falla burt, er drimklrkjuprestinum er veittur með
komingsúrskurði 17. nóvember 1835, eða Iaunavíðbétln verði ein-

úngis sett á 250 rd., auk húsalelgustyrksins. Laun dómkirkjuprests-
ins eru mí eptir meðaltali í 12 ár um 1,010 rd., og þegar þá þeim
250 rd. er bætt við, sem her er upp á stringlð, verða laun hans eigi
nema 1,260 rd. Laun þessi mega eigi minni vera, þegar lltið er til
þess, að dómkirkjuprestinum er gjört að skyldu, ao vera búsettur her
í bænum, og að tekjur hans eru bæði mestmegnis aukatekjur og því
mjög breytilegar, og ao þær eru eigi goldnar í landaurum, nema ein-
ir 32 fjórOúngar smjörs og 3 vættlr í Jríðu. En nú með Því ao
brauðið mun batna með tímanum, vil eg stínga upp á, ao laun þessi

verði "eitt fyrst um sinn.
Af framangreindum ástæoum vil eg rlÍoa þínginu til, að biðja

koming vorn um, ao frumvarp þetta nái lagagildi her á landi með
breytíngum þessum og víðaukurn :

1. gr. ,,800 rd," í stað ,,400 rd. í borðfl/'.
Vit! niðurlag greinarinnar bætist:

"Þar að auki fær hann (landfógetinn) 150 rd. í húsaleigu-
styrk sem híngað til".

2. gr. Fyrri hluti greinarinnar orðist þannig:

"Háyfirdómarinn í hinum islenaka landsyfirretti fær í
laun 2,200 rd, á ári, og par að auki fær hann 200 rd. í
launa viðbót fyrir hver 3 ár, sem hann er í embættinu.
Dómararnir fá 1,000 rd. í laun hvor þeirra, og þar að
auki 200 rd. í launaviðbót fyrir hver 5 ár, sem 'þeir eru
í embættunum. Þó geta o. s. frv. ((

3. gr. "l,ono rd." í upphafi greinarinnar breytist í ,,1,200 rd:" og
,,1,400rd/' í sömu grein í ,,1,600rd.('

4. gr. Grein þessi orðist þannig:
"Forstöðumaður prestaskólans í Reykjavík fær í laun
1,800 rd. á ári, og par að auki í launaviðbót 200 rd. fyrir
hver 5 ár, sem hann er í embættinu. Þó geta laun hans
eigi orðið hærri en 2,400 rd. Hann fær þar að auki
150 rd. í húsaleigu eins og híngað til.

'JFyrri kennarinn við prestaskólann fær í laun 1,000
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rd. á ári; 200 rd. viðbót veitist honum fyrir hver 5 ár,
sem hann er í embættinu. Þó geta laun hans eigi orðið
hærri en 1,600 rd. Hinn annar kennari við skóla þenna
fær í laun 700 rd. á ári; 100 rd. veitist honum fyrir
hver 3 ár, sem hann er {embættinu; þó mega laun hans
eigi hærri verða en 1,200 rd,"

"Skólameistarinn við hinn lærða skóla í Rey7.javí1, fær
í laun 1,600 rd. á ári, par að auki fær hann í launa-
viðbót 200 rd. fyrir hvert 6. ár, sem hann er í embættinu.
Þó geta laun hnn» eigi hærri orðið en 2,200 rd. Skóla-
meiltarinn fær þar að auki (rían bústað í skólahúsinu
eins og hingað til";

"Yfirkennarinn við hinn lærða skóla(( o. s. (rv.
En í þrlðja kafla greinarinnar falli úr orðin : "prestaskól-
ann og"; ,,500 rd." breytist í ,,600 rd. (I

Vi~ enda greinarinnar bætist ný grein þannig orðuð :
Dómkirkjupresturinn í Reykjavík fær fyrst um sinn

250 rd, í laun úr ríkissjóði auk húsaleigustyrksins.
Reykjavík 10. ágúst 1859.

Arn7jótur Olafsson.
Framsögumaður (Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn): Eins

og þíngi~ ser, þá er munurinn á meira og minna hlutans áliti frem-
ur í forminu en í efninu. Meiri hluti nefndarinnar sá ekki neitt
verulegt gagn a~ því, að alþíngi kæmi fram með ákveðnar upp:istúng-
ur í þessu máli, eða færi að til taka nú upphæð á launum embætt-
ismanna. Meira hlutanum þótti réttara, að þfnglð fylgdi nú sömu
skoðun eins og í hitt eð fyrra í málinu um áætlun reilmínganna, ao
gefa sig ekki lít í þll~. Svo var það og þvi til fyrirstöðu, að
skýrslur vantabi frá stjórninni; menn verða að gánga einúngis eptir
því, sem her liggur fyrir. Þa~ væri heldur ekkert nnnlð, þó þingio
færi að gefa atkvæði um hin einstöku atriðí, frekar en eins og meiri
hlutinn hefir stnngíð upp á, því ,·er hljótum þó að játa, að ver
höfum ekkert nlyktarvald, heldur yrbi rnalíð að ganga héðan til
ríkisþíngsins í Danmörku til ályktunar. t'ao, sem "er samþykktum,
yrðl þá lagt sem frumvarp fyrir ríkisþíng Dana, og það, sem rík-
isþ~ngi~ ályktað], kæmi út sem Iagaboð, án þess haft væri tillit til
ályktunar alþingis. Oss í meira hlutanum sýndist því ástæoa til,
eingaungu að taka fram almennar grundvallarreglur, svo sem þær,
ab embættismenn her á landi njóti jafnréttis, hvað launin snertir,
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á ,·ib samkynja embættismenn í Danmörku. Eptir því sem þíng-

menn hafa heyrt, þá er lítill ágreiningur milli meira og minna hluta
nefndarinnar; en ver, sem vorum í meira hlutanum, sáum ekki álit
minna hlutans, fyr en eptir að álit meira hlutans "ar búlð, svo oss
gafst ekki færi á, að hafa tillit til hans í áliti voru, þó ver hefðum
vlljat; en "er þykjumst ekki hafa þurft þess, því a~ ,·er höfum ekk-

ert serlegt á m6ti því, að efninu til, sem hann fer fram á, a~ laun
embættismannanna verðí hækkuð, og það meira reyndar, en minni
hlutinn hefir til tekið. En oss sýndlst það nógur grundvöllur fyrir
stjórnina ab byggja á, sem melri hlutinn fer fram á, og það má án
era vona svo göðs til hennar, a~ hún sjái svo um, a'ð þetta mál
verði ekki dregið, og a~ það muni einginn 6hagur fyrir nokkurn rfsa
af, þó þíngið taki þannig í málið,

Arnljótur 6lafsson: Þa~ er ekki í fyrsta sinni, ab eg er í
minna hluta nefndar, en þó hefir það aldrei verið eins og nú, þar
sem eg er einn á móti fjórum. Eins og þíngmaður Ísfirðínga sagði,

þ,i nr nú ágreiningurinn eingaungn um meðferð málsins; þingmenn
hafa nú heyrt, hvernig meiri hlutinn hefir tekið í malíð, og get eg
ekki neitað því, ab mer sýnist það skakkt, og eg held, ab það geti
haft slæmar aílelðíngar. Eg se nú ekkert á mótl því, þt'í farið se
fram lí styrk úr ríki5sjót-nulll, hvað sem ályktanaldi rfkisdagsins Iíð-
ur, og þab því heldur, Sem ,·cr höfum í floirnen einu máli leitað
styrks úr þessum sjóN; mer sýnist það því ekki gegna neinum svör-
um, ab þetta se mál, er heyri undir rtkísdagtnn, og það, sem hann
gjörir, komi lít sem lagaboð, því "er höfum í malum vorum vísað
á ríl\Í:ljó'tinn, hví skyldum "er þá eigi gjöra þab eins nú, þegar
rfklsdagurlnn og stjórnin sjálf biðja o;;s þess ? þab getur "el verið,
/I~ rfksldagurlnn breyti tillögum vorum og nppástúngum, en það
hefir eingin ástæða verið sýnd fyrir þvi, að þfngíð hafi eingan rett til,
ab bibja lim neitt úr ríkíssjóbnum, og það er þessi réttur, er ,'er eigum
mi ab neyta. Mer sýnist það því vera ab selja öll þau mál rír höndum
vorum, er ab fjllrbónnm híta, ab taka í þetta mál eins og meiri hlut-
inn hefir gjört, og það er sannarlega undarlegt, ao hinn háttvirt! fram-
sögumaður, svo skarpskyggn maður, skyldi ekki ~já það, En það,
sem hann "ar a~ tala um, ab nefndina hefti vantað skýrslur, þá held
eg, að nefndin hafi ekki þurft ab kvarta svo mjög yfir skýrslnaleysl
í þessu máli, þar sem hún hafoi lista yfir laun embættismanna í
Danmörku, rfhisdagsuðindln, og fleira. Malíð verbur nú borið undir
ríkisdaginn á eptir, og þli verður lagt frumvarp fyrir hann, en þa'ó
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frumvarp verður ekki á íslenzku, heldur á dönsku, og þess "egna
eigi írumrarp það, er héðan kemur frá þínginu; þá eru nú tveir
veglr; annaðhvort verða laun þessi nitt árlega, og árlegur launa-
listi stendur í fjárhagslögunum, eða þab kemur út serstakt lagaboð
á dönsku, sem ákveður laun þessara embættismanna. þetta verb-
ur þá danskt laga bob, en eigi íslenzkt, því hlð íslenzka frumvarp
liggur á skrifstofunni, á meðan þessu fer fram; en síðan ætla eg, ab
IIib íslenzka lagafrumvarp verði undirskrifað af konúngi og gcfib út
sem íslenzkt lagaboð, reyndar sjálf:3agt samhljóða hinu danska laga-
boði. Mer þykir þetta því mjög í~járverb aðferð, sem meiri hlutinn
fer fram, og eg er hræddur um, ab ríldsdagurinn muni segja víð oss
íslendínga: "Nú hefi eg skotíð cinu fjármáli til yðar álita, og þer
hafib sagzt eigi geta talað neitt um það, því rnalíð kæmi yður alls ekki
'-ib; mí. aptur á móti þegar þer kornið til mín í fjárbónum, þá segi
eg - þab er eigi meira en kaup kaups -: Yður kemur þetta mál
alls ekki "ib; það haflb þer sjálfir sagt; eg skipti mer okkl hót af
því; sjáib þer þar sjálfir fyrir". Eg álít það því ekkl rett, ab ver
skjótum málinu fram hjá oss, og eg se ekki, hvernig þínglð getur
gefi~ atkvæði með meiri hlutanum, eða hvernig enda forseti getur
farið ab bera uppastiingur hans upp til atkvæða, eins og þær nú eru
lagaðar. Ab minnsta kosti verður málið á þann hátt öldúngis á-
rangurslaust, og það ef bezt fer.

Jón Hjaltalín : þetta frumvarp hefir nú lík áhrif á mig og á
hinn háttvirta þingmann Borgarfjarðarsýsln ; þVÍ ef ástæður meira.
hlutans verba telmar til greina, þá held eg þessu máli se óhætt ab
leggjast til hvíldar. því hefir verib hvíslað ab mer af manni, sem
þekktl þó töluvert til, að ríkisþíngi Dana hafi verib um og ó; því
hafi þótt þetta nógu mikil laun, sem embættismönnunum eru ætluð
á Íslandi; hefir þíngib þar þá hugsað sem svo: Íslenzku bændurnir
eru víst ekki of rífir; "ib skulum senda þeim þetta; þcirkunna ab
lækka það nokkuð. Ríkleþfnglð getur nú ekkert Ieinglð betra en
uppastúngur meira hlutans til a'ð styrkja ástæ'ður sínar; því þeir þar
halda, ab allt se her svo ódirt, og það dugar ekki, þó þeim sesagt
ab öbruvÍsi se, því þeir trúa því ekki. þó menn nú á þíngi Dana
ekki vildi gánga inn á þetta ábur, þ,i kynni þeir þar á móti neyð-
ast til þess, þegar þeir sjá, ab íslenzku bændurnir vilja fara lelngra,
því þeir hugsa sem svo, ab eitthvab muni vera í því, ab embættis-
mennirnir þurfi nokkurra launa með her eins og þar. En eCver
förum a~ segja, ab það sa gott a~ fá eitthvað, okkur er sama hva~
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mikið, vi'6 ákvörðum þa~ þá fyrst, er "cr höfum Ieíngið a'6 skilinn

fjárhag vorn frá fjárhag Danmerkur, þá held eg stjórnin fari ser nú
hægt, og láti, ef til vill, fjárhagslagafrum"arpi'6 dragast nokkur ár
til, svo a'6 lokslns situr allt við hlð gamla; eða hver er svo einfald-
ur a'6 hann haldi, a'b henni geti verið svo um launabétina a'6 gjöra,

að hún þess "egna hlaupi upp til handa og fóta og fari að flýta ser
með þetta fjárhagsrrumvarp? Eg skil ekki í því, að hver maður, sem

þekkir, hvað þíng Dana er varkart, skuli ekki sjá það fyrir, a'b það
muni "elja þenna veg; stjórnin má sannarlega halda, a'b þegar þíng-
ið vill ekki gánga inn á þetta frumvarp, þá er líklegt, að það vilji
bíða með það, þangað til skattalögin koma, svo það verður í öllu
falli ekki serlega fljótt, a~ þessi sanngirnis launabót fær framgáng.
þó eg játi því, a'b meiri hlnti nefndarinnar þykist "ilja bæta vel úr
launum embættismanna her, og fari í því mjög Irj.ílslega, þáse eg
ekki, a'6 það verði að liöi með því móti, sem meiri hlutinn ætlast til.

Vi'6 embættismenn lifum eigi á tómu jafnrétti eða sanngirni, sem á að
koma svona einhvern tíma og einhvern tíma, og eg fyrir minn hluta vil
heldur hafa þessa litlu launa bót, sem stendur í frumvarpinu, en að
stóla upp á þessi mörgu orð, sem nefndin er að lauma í vasa okkar,
en sem aldrei mun gjöra hann einu grani þýngr], en hann níl er.

En verði minni hlutinn ofan á, þá er þó "on um, að stjórnin kunni
má ske ao g:ínga inn á það, sem í frumvarpinu stendur, og þa'6 er
það mesta, sem eg get búizt "ið, og eg held, a'6 hver sá, sem þekk-
ir rfkisdaginn, geti kannazt víð, að hann hlaupi ekki á sig í launa-
víðbétum aínum, og þó eg hafi ekki mikinn spádómsanda, þá hygg

eg, a'6 það rætist, a'6 ef meiri hlutinn vereur ofan á í þessu máli,
þ,í kunni þa'ð 11.'6dragast í fyrstu 10 árin, og næstu 10 árin til.

Framsögumaður : Með tilliti til þess, sem hinn háttvlrti þíng-
maður Borgflrbínga tók fram, 110þínglð með því a'6 fallast á álit meira
hluta nefndarinnar, seldi úr höndum ser rett til fj,irhagsmálanna, þá
get eg ekki seo, hvernig honum skilst það, því eg veit ekkl til,
ao þínglð hafi neitt rilyktarutkvæði í þvt, sem vlð kemur fjárhags-
málum, og þetta mál fer eins og önnur m.il héðan fd alþíngi, ekki
til ríktsþrngsíns, heldur til komings. Allar þær -ikvarðanlr, sem al-
þingi vildi gjöra í þessu máli, held eg því að verði með öllu þý'6-
íngarlausar sem ályktanir. þrngio getur á margan h;itt láti'b i ljósi
meðmæli sín með því, a'b embættismannalaunin verði hækkuð, og
þetta gjörir meiri hlutinn enn kröptuglegar í nefndarálitinu, en
minni hlutinn með öllum sínum ályktunum, nema h"a~ meiri hlut-

1476



inn gjörir það í almennara orðatlltækl, og mig furðar á því, a~ hinn
luittvirtl 6. konúngkjörní þíngrnaður ekki skuli sjá þa~.Þetta frum-
varp hefir ekki ríktsþíngíb samið, eður samþykkt, heldur hefir nefnd
manna frá rfkisþínglnu se~ það, en ekki einu sinni samþykkt það, og
stjt'irnin hefir vlljab gjöra alþingi það til geðs, a~ leggja frumvarpið
fyrir þab, þó það se alveg þýðíngnrlaust sem ályktan, en elmingls

til ab heyra álit þfngslns, Og a~ svo miklu leyti, sem leltað er á-
lits alþingis, þá þyklst eg viss um, að ef þíngið segðí eitthvað
embættismönnum sínum til liðs, mundi stjórnin taka því "el, en eg
held, að uppdstúngur um það gj1iri ekki meiri áhrif, en þó fari~ se
að eind og meiri hlutinn ræður til. Stjórnin mun sj,ílf án efa vera
sannfærð um, a\:) embættismennirnir her hafa eins mikla þörf ,j launa-
vlðböt, eins og embættismenn í Danmörku, og eg get ekki betur se'ð,
en að frá þeirri hlið sko~a?l, se aðferð meira hlutans sömuleíðis í
alla staðl formleg og regluleg. þar sem þíngmabur BorgfirOínga tal-
abí um, að það væri b.ígt að bera upp.ísuingur meira hlutans upp
til atkvæðagreiðslu, þá get eg ómögulega se(), ab það se bágara her,
en i öðrum málum, þeim sem fara í sömu stefnu. Eg veit, a~ rík-
ísþfngíð muni sjá þa~ ljóslega, hvar fyrir alþingi vlldí ekki greiða
atkvæcí um Irumvarpíð, þegar það vlssl, að riki5þíngi() mundi færa
lÍ eptir allar rikvarðanír þess til og frá upp og ofan, eptir því, sem
því sýndist, og þetta mátti þíngmaður Borgflrbínga einnig víburkenna,

a~ svo mundi verða. þetta bendir ljótilega til, ab alþingi á ekki ab
gefa atkvæði mn greinir frumvarpsins, þar eð það hefir ekkert á-
kvörðunarvuld um það j það er miklu eblilegra, ao eins se farið með
þetta mál, og þegar alþingi annars bíður um fe úr ríkissjéðnum, að

það akvarðl ekki peníngaupphæðina, heldur til taki að eins og haldi
fram grundvallarreglum þeim, sem upphæðin byggist á. þetta er nú
mín meining, hvort sem hún kemur af ghímskyggnl eða ofskyggnt;

sannfæring min er enn hin sama og áour, því mer finnst hún vera
á rökum byggð.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg verð að vera með nefnd-
aráliti meira hlutans, því strax þegar eg hat<li seo og yfirvegað þetta
málefni, þ.í hafði eg, án þess þó að vita neitt, hvað fram fór hjá
nefndinni, hugsao með sjálfum mer, ao það ætti að svara því nuill
rett eins og meiri hlutinn hefir gjört. FjárforrriNn eru í höndum
Dana, stjömarformlð, launaveitíngar og staða embættismanna her,
þetta er allt verk Dana, og eg held "i~ megum trúa þeim fyrir em-
bættismönnum vorum, og eg held, að embættismenn vorir trúi þeim
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sjálfir bezt fyrir kjörum sínum; það sýndist mer á atkvæðum þeirra
hérna á alþíngi í hitt eð fyrra, þegar talað var um, að alþíngi feingi
vald til að sjá yfir fjárhagsmál íslands; því gef eg atkvæði mitt með
meira hluta nefndarinnar.

Petur Petursson: Eg vlðurkennl, að hinn meiri og minni hluti
nefndarinnar hafa sýnt embættismönnunum her alla þii sannsýnl, sem
þeir geta átt heimtíng á, og meiri hlutinn hefir þó farið enn þá
leingra, þar e~ hann tekur fram jafnrettið við embættismenn íDan-
mörku, og það er víst óneitanlegt, að menn her eiga rett á þessu;
en stjórnin hefir ekki ætlazt til þess, að þíngio skyldi segja álit sitt
um þetta jafnréttl, heldur um hitt, hvort það hlutfall muni vera sann-
gjarnlegt, .sem stringlð er upp á i frumvarpinu; ,·i~ heyrcum það
líka ~ineíndaralltinu, að ríkisdeginum hafi þótt þessi laun, sem string-
ið er upp á í frumvarpinu, heldur há, og ern þau þó lægri, en em-
bættismanna í Danmörku. Hvernig geta menn þá ætlazt til, ef þíng-
ia bíður um að hækka launin, eins og Iarlð er fram á í áliti meira
hluta nefndarinnar, að það muni fást? Mer er það öldítngis óskilj-
anlegt. Hafi þil verið l!t1tngi~ upp á of háu, hver ,írlÍngur getur þá.
verið af, að biðja um meira? Eg ætla nú ekki að tala um það, að
hve miklu leyti þínglð sleppi rðttl sínum, þó það fallist á, að frum-
varpið komi tit sem oplð bréf', en þegar eg lít á sj.Hft nefndarálit-
ið, þá er það svo vel orðað, og lýsir svo mikilli sanngirni og eðal-
lyndi, að það hlýtur hver embættismaður að vera henni þakklátur
fyrir það, og þat> er þar teklð fram, ao þó alþingi r,íN frá, að lög-
gilda þetta frumvarp, þá se þa~ rétt, aa taka það upp í fjárhags-
lögin ; en þetta er nú komið nokkuð öðruvís! fram í 1. niðurlags-
atriðlnu, og þess vegna vil eg, ef meiri hlutinn verður ofan á, stínga
upp á varaatkvæði vi~ 1. gr. í níðurlagsatrlðlnu á þá leið, að áhar~-
anir frumvarpsins verði með hæfilegum breytíngum teknar upp í fjár-
hagslögin. þetta getur ekki gjört neina verulega breytingu, en er
teklð IÍr nefndarálitinu, og eg held það muni gjöra nokkra tryggíngu.
þó minni hlutinn hafi farlð fram á minna, þá gjöri eg mig ánægban
með það, því eg kæri mig ekki um meiri laun, en eg kemst af með;
eg kæri mig ekkert Ilm jafnréttl vio embættismenn í Danmörku, og
er eins "el anægður með frumvarplð, eður minna hlutann.

Sveinn Skúlason: Eg ætla nú að vera miðill, en ekki mála-
spillir í þessu máli. Eg "ero að segja, að mer sýnist meiri hlutinn
hafa alveg rett fyrir ser að forminu til, og þess vegna tókst hinum
heiðraða þingmanni Borgflrðínga ekki a~ sannfæra mig með tölu sinni,
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h"a~ þetta snertir. Eg mun því a'b öllum líkindum gefa atkvæðl
mitt fyrir meira hlutanum, en ef hann fellur, þá vil eg reyna at')
fara me'baheg, þó hann se vandhlttur, og vil eg einkum gjöra það
til a'b hjálpa hinum 6. komingkjörna þíngmanni. Hann kvað það
vera gott, ef fallizt yrðl á uppasningur minna hlutans, því þá helOi
IItjórnin nokkuð til a'b sU af, þ.íngað til hún kæmi níbnr a'6 því,

sem til er teki'b í frumvarpinu. Eg ætla þ.i að fara nokkuð hærra,
en minni hlutinn, ef meiri hlutinn fellur; og vll eg því iisklljn mer
breytíngaratkvæðl "iú tölurnar í öllum tölulíðum minna hlutans: en

af Þ'"Í eg hefi ekki hugsao áhr nákvæmlega um það, þá mun eg
til taka þa'6 seinna.

Konúngs(ulltrúi: Eg jMa það fúslega, ao embættlsmennlrnlr
hðr á landi mega vera bæði meira og minna hluta nefndarinnar
þakkldtir fyrir það, hvernig þeir hafa teklð í þetta nuíl ; því af á-
litsskjölum og upp-ístringum hvorstveggja sest þa'b skýlauslega, og er

með bernm orðum sagt, að embættismennirnir her á landi þurfi hærri
launa við, en þeir mi hafa; og með þessari víðurkenníngu hvors-
tveggja hluta nefndarinnar álít eg þeirri spumíngu svarað, er stjórnin,
með því að fram leggja frumvarplð, hefir borlð undir þínglð, nefni-

lega hvort hækka þurfi laun þeirra embættismanna lUJr á landi, er
fá þau úr ríklssjéðnurn, með fullkominni játun. Meiri hlutinn "ill
bæta kjör embættismannanna npp á þann máta, ao embættismenn-
irnir ber lÍ landi fái jafnhá laun, sem samkynja embættismenn í Dan-
mörku, eður, sem meiri hlutinn kallar það, njóti jafnréttis vi'b þá.
En þetta get eg ekki ráOi'6 þíngínu til að aðhyllast ; því fyrst álít
eg þab ekki nauðsynlegt, a'b embættismenn her á landi fái eins há
laun, sem embættísbræður þeirra í Dnnmörku ; því eg álít þab vel

viðunandi t. a. m. ef amtmennirnir ber, eins og frumvarpið fer fram
á, byrjuðu með 2,000 rd. og enduðu með 2,800 rd., hvar á móti eg
álít það a'b vera or há laun, eptir ásigkomulagi her, ef þeir t. a. m,
ætti að byrja með 2,600 rd. og enda með 3,600 rd.; og þar næst get
eg eigi ætlað annað, en að fyrsta uppástringa meira hlutans, er
ræður fd, ab frumvarpið skuli koma út sem lög, verbl, ef þfngíð
fellst á hana, málinu til Iyrlrstöðu, og embættismönnum her á landi
til skaða, Eg ræð því hinu hefðraða þíngi frá, ef það annars er
á þVÍ máli með nefndinni, a'b laun embættismanna her þurfi a'b hækka,
ab aðhyllast meira hlutans nppástiingu nr. 1 ; þYÍ verði hún tekin ar
þínginu, mun þab sannast, ab embættismenn hðr á landi fá elnga
launavlðbét, :Minni hluti nefndarinnar ræður þar á móti til, a~
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frumvarp stjórnarinnar verði samþykkt af þínginu, og síðan gjört að
lögum, þó með nokkrum breytíngum, er mlba til, að hækka nokkuð
laun sumra þeirra embættismanna, sem nefndir eru í frumvarpinu,
upp úr því, sem þar í er til tekið. Eg ræð þinginu innilega til
þess, að samþykkja þá uppástúngu minna hlutans, sem fer því li
flot, að frumvarpið verbi gjört að lögum, en þar lÍ móti skal eg láta
það vera á valdi hins hefðraða þíngs, að hve miklu leyti þa~ vill
aðhyllast þær breytíngaruppástúngur, sem minni hlutinn hefir gjört
,'i~ frumvarpsins einstöku greinir.

Arnljótur Ólafsson: Mer þótti vænt um, að hinn hæstvirti
7wnúngsfulltrúi skyldi vera á máli minna hlutans, og færði tll þess
aðrar og betri ústæ~ur, en eg hefi gjört, og vona eg, a~ orð hans
hafi mikil áhrif á þíngruenn, þó mín hafi það ekki. Hinn h.ittvlrt!
[ramsiiqumaður sagði, a~ þessi aðferð sín spilli ekki fyrir fjárleitum
þíngsins við Dani; en þa~ er sannfæríng mín enn sem lí~ur, ab hún
gjöri það, og þ,.{ vil eg vara þíngmenn víð. Hann bar fyrir, að
malíð færi til konúngs; jú, víst gjörir það svo; eða fer ekki allt til
konúngsins, sem kemur héðan frá alþíngi? En þegar um fe er ab
gjöra, þá verður komingur aptur ab fara til ríklsdagslns, og það vil
eg biðja þíngmenn vel að athuga. IIinn IHítt\'irti framsögumaður
lagði áherzlu á, a~ þa~ væri þýðíngarlaust, að til taka nokkuð dala-
tal, því að ríklsdagurlnn kvæði á um upphæðína ; en hann verður
a~ gá a~ því, a~ þetta frumvarp er samið eptir tilmælum launa-
nefndarinnar á rfkísdeginum, og þannig hefir ríkisdagurinn eins og
þegjandi samþykkt það, og stjórnin hefir sjálf sent þa~ til alþíng-
is, og þannig þegjandi samþykkt það, og þetta allt er orðið belðn-
islaust frá vorri hálfu. Ef hinn háttvírtl framsögumaður heldur
það se þýOíngarlaust, að ákveða upphæðina í dalatall, af því ríkis-
þíngið breyti henni, er þá ekki þýðingarlaust a~ biðja um [afnrðttl ?
Eða ætli ríkisdagurinn geti ekki breytt til með það ? Eg vil líka
spyrja: hvað er jafnrétti ? Á ab taka það eptir hinum minnsta mæli-
kvarða í Danmörk, eða mesta, eða þ1\ hverjum? Eg er öldúngís
hissa á, að hinn háttvirtl fl'amsögumaður ekki skuli sjá, hvað það
er þýðíngarlaust, að biðja nm svona étiltekíð. Honum er 8VO Slirt
um, ef ríkisdagurinn kann a~ breyta uppástúngum alþíngls um ein-
skildíng, en þá held eg honum mætti vera sárt um, ef [afnrðttínu
værl neitað. Alþíngi hefir aður ekki tekíð ser það nærri, þó það
feingi minna, en það hefir beðið um, því menn vita, að þa~ hefir
ekki þann reU í fjárhagsmálum, að stjórnin se skyld ao fylgja bók-
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staf1ega nppástúngum þess, og minni hlutinn fer heldur ekki fram

á, a~ stjórnin breyti ekki neinu í uppastungum hans. En það segi
eg fyrir mig, sem þíngmabur, og enn fremur ef eg væri bóndi. a'l>

eg mundi gefa atkvæði mitt fyrir, að laun embættismanna okkar væri
hækkuð frá því, sem ríkisdagurinn stíngur upp lí, svo að eg sýndi
þar með, a~ eg hefði ekki óvild á embættismönnum; það væri fag-
urt til frásagna, þa~ mæltist vel fyrir því í Danmörku, og það
væri samkvæmt því hrósi, sem bændur her á Íslandi hafa feinglð,
a~ þeir se um fram aðra bændur mildir bökmenntavlnlr, að þeir þá
líka kynni betur en aðrlr að meta bókmenntir og bóklærða menn.

Þa~ kynni nú einhverjum að detta í hug, að gefa ekki atkvæði sitt
með embættismllnnunum, einkum þegar komínglegir embættismenn

eiga í hlut, og segja, að þeim væri það rett matulegt ; en þá vil eg
kenna þeim þá reglu, sem liggur í Franklíns orðum : þer er bezt a~
gjöra þer góðan vin, með því ab gjiim honum gott, eða að biðja
hann einhverrar bónar. Eg er nú reyndar ekki meiri embættis-
manna "in, en meiri hlutinn; en hitt er það, að það ern vissir
menn, sem hann mælir fram með, af hverju þuð kann níl að koma,
hvort það eru nú má ske lælmíngamenn, þar skal eg eingum gefum
nm leiða, en eg kasta því svona fram; en minni hlutinn talar ekki
nm nokkra embættismenn, heldur um alla.

Framsögumaður : Eg vil leyfa mer tl~ biðja þíngmenn að gæta
að . uppruna máls þessa, sem er þannig, að stjórnin setti nefnd til
ao búa til frumvarp um laun embættismanna; þetta frumvarp var
lagt fyrir ríklsþlnglð, sem aptur valdi nefnd í mallð, og eptir því
áliti, sem 61i nefnd samdi, var það, sem við kom launum embættis-
manna her á landi, tekið ser út úr hinum dönsku frumvörpum og
gjört að frumvarpi ser í lagi, þessu sem her liggur fyrir. Á8tæ~ur
þær, sem nefndin hafði fyrir því, að launin væri of há her, var
samanburðurinn viö laun annara embættismanna her, sem ekki tá
launin úr rfklssjéðnum, og var Inín hrædd um, að þetta mundi verða
ójöfnu~ur milli hinna íslenzku embættismanna sín á milli. Sökum
þessa sýndist meira hlutanum rðttast, að taka fram það, sem ekki
hafðl verið að gætt í Danmörku, jafnrettið vlð embættismenn þar.
Hinn hattvírt] konúngsfulltrúi sagði, að það væri vafasamt, hvað
meina mætti með þessu [afnréttl ; þetta ætla eg þó ekki vera svo
vafasamt, ef ekki skal hanga í orðínu of mjög, þVÍ ekki tek eg
til þess, þó gjörður se nokkur munur á samkynja embættismönnum,

eins og sá, sem er t. d. á stiptamtmanninum yfir Sjáland~-stipti, og
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amtmönnum á Jótlandi; það er einúngis umtalsmál, þar sem sýnist
vera allt of ójafnt milli Danmerkur yfir höfuð og Íslands. Hinn
háttvirti konúngsfulltrúi lagðl fullkomna neitun í 1. nlðurlagsatrlðí

meira hlutans; eg get nú ekki gjört a~ skilníng hans á því, en það
ætla eg, að meiri hlutinn sjálfur muni víst vera beztur túlkur sinna
eigin orða, en ekkí konúngs{ulltrúinn. Þíngma~ur Borgfirðínga sagðl,
a~ alþíngi spilli, með þ,•.í að vera með meira hlutanum, atkvæðl sínu
í Ijarhagsmnlínu, en það get eg ekki se~. Komíngurinn lætur lík-
lega malið gángu til rfkísþíngslns, stjórnin fer með ástæður alþíngis

sömulelðis til rfklsþfngslns, og þær eru þó skýrt teknar fram í nefnd-

arálitinu, og sýna, hvernig þfngi~ hefir litið á það, Hann fann ab
því, að meiri hlutinn mælti misjafnt fram með embættismönnunum,
og fór jafnvel að blanda þar inn í khíðarnalinu, eins og a~ meiri
hlutinn hefði helzt hlynnt að lælmíngamönnum. En það vll eg þó
segja honum, lín þess eg vilji skensa hann, að slík einstakleg með-
mæli koma miklu fremur í ljós hjá honum sjálfum, þar sem hann
fer ab skarnts. Eg held fleiri hafi teki~ eptir, að hann hefir eink-
anlega gjört mun á skólunum, því aðal-uppástringa hans er, að hækka
laun forstöðumanns prestaskdlans, og mun það þó ekki vera af því,
ab hinn 3. konúngkjörnl þíngrnaður se niðurskurðarmabur ; eg segi

þetta einúngis til þess a~ öllum verði ljóst, hversu öldúngls astæðu-
laus nb er tilgáta þíngmanns þessa. þó að eg fyrir mitt leyti vilji
alls ekki segja mig frían fyrir mannlegum breyskleika, að draga
fram þeirra hluta, sem eru á mínu máli, þá veit eg, ab meiri hlut-
inn hefir ekki gjört sig sekan í slíku í þessu máli, og eg er viss
um, að einginn segir þa'ð, sem vlll unna mönnum sannmælis.

Jón Hjaltalín: Þa~ gladdi mig a~ heyra, ab fleiri eru á sama
máli og eg, enda held eg það væri til að gera stjórninni inn "ó-
píum", með því að senda álit melra hlutans svona frá þínginu, og
ef hinn hæstvirti konúngsrulltrúi ekki getur sannfært menn um það,
þá er ekki von að eg geti það, Þegar við höfum Ielngíð frumvarp
Iní stjörninni til meðferðar, og þíngið kastar því, og "iII ekkert segja
um það, þá segir ríkisþíngið náttúrlegu : "vm þekkjum ekki til þar
uppi; þeir eru víst anægðtr með það, sem þeir hafa, þa~ þykjumst
ver sjíí, en þeir þurra heldur ekki að st.íssa sig þar, eins og her;
þeir búa þar í moldarkofum. og geta verið í duggarapeisum", o, s.
Irv.; eg held, ab hver maður ætti að sjá í hendi ser, a~ rfkleþínglð
muni ekki gjöra miklð úr þessari launabót, þegar alþíngi þykir nóg,
að láta oss lifa lÍ jaínréttis- og sanngirnis-glésum einum. Hinn
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háttvirti framsögumaðu1' sagN, a~ þetta færi ekki til ríkiedagsins,
heldur til konúngs; en eg vil spyrja: kemur ekki allt í sama stab
nlbur ? Fer það ekki frá konúnginum til ríkisdagsins ? Og menn ætti
þó a~ vita, hvaða tillit er tekíð til Íslendínga af ríkisdeginum ; menn

ætti a~ muna eptir "byggtillegginu" um ;írib, þegar það var gefi~
eins og þa~ var í Danmörk, en ekki haft tillit til þess, a~ það kost-
aM má ske meir en tvöfalt her. þar sem í 2. atrlðí meira hlutans
stendur: "meb hæfilegum breytfngum", þá finnst mer það liggja æðí-
laust, og gæti verið, ab ríkisdagurlnn fyndi IÍr því miður hæfilegar
breytíngar, því þeir halda, eins og eg sagð! nú þegar, ab her þurfi
menn svo lítils með til a~ lifa, og það hefir einginn getað sannfært
þá enn um, ll() öðru máli se ab gegna her, og eg er hræddur um,
ab hinn háttvlrtl framsögumaður verði ekki búinn ab koma þeim á.
trúna, þegar þetta hillur fr.í þínginu. Hann segir, ab þínglð se bezti

túlkur sinna eigin orða, en það verður þ6 að tala, svo það skiljist;
en her er eingin nkvörðun, heldur má skilja þetta á hvern veg, sem
maður vill, svo það verður ekki nema eitthvert hríngl fram og til
baka, sem má skílja rett eins og hver \ iII. Eg heit aldrei, ab bænd-
ur værl her svo lítilfjörlegir eða sínkir, ab þeir ekki vildi gefa em-
bættismönnum sínum eins og vinnumönnum, nefnilega svo, a~ þeir
hafl í sig og lÍ; eg ætla nú a~ taka til dæmis, ab bóndi spyr ein-
hvern vinnumann ab: viltu vera hjá mer? Ja, hvað viltu gera mer?
segir vlnnumaðurinn ; þetta" vanalega, sannsýniIega, jafnrðttlslega ft,

segir hinn, en svo hugsar hann sig betur um og segir: eg veit þó
ekki; vlð skulum hitn sýslumann eba amtmann raða því, hann getur
kann ske fundið út úr því. Eg er hræddur um, ef ab fallist verður
á meiri hlutans nppastringu, ab þetta mál fari þá ofur líkt, og a~
það verði þ;l kann ske nokkuð ab bíða eptir lannavlöbét, og mun

þá einhver okkar verba kominn undir græna torfu, um það Mn kem-
ur, svo "ib þurfum eingra launabóta . ,'i~. Eg hefi nú talíð upp
allar þær lístæbur, sem mer sýnast fyrir máli þessu, og mun eg því
ekki leingja þíngræðnmar með ab taka aptur til máls í því.

Jón Petursson: "Hver er sjálfum ser næstur"; eg ætla nú ekki
út í formið, heldur ab eins halda mer til efnisins. Eg se, ab laun
assess6ranna í Iandsyflrrðttlnum, hafa ekki orðið fyrir miklu meðhnldí,
hvorki í frumvarpinu ne hj;i minna hluta nefndarinnar. þd í sam-
anburðí "i~ laun hdyflrdðmarans eru þau eptir frumvarpinu eins og
1 : 2, og eptir minna hlutans uppástúngu ab eins eins og 5 : ll,
5,'0 minni hlutinn hefir lækkab hlutfallið fr,i því, sem þa~ var í
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Irumvarplnu, og liti'ó ómildari augum til assessóranna, en það, Justi-
tiarius á eptir uppásttíngu frumvarpsind ab fá 400 rd. "i~bót í laun-
um sínum, og ef haldast ætti þab hlutfall óbreytt millum launa hans
og assessóranna, sem nú er, og eg se einga ástæðu til ab breyta
því, þá ætti laun assesséranna að verða 1,250 rd. Hefði nú minni
hlutinn, sem vill láta h.íyflrddmarann f;í 2,200 rd., ,'ilja'ó líta asses-
sórana sömu augum og stjórnarfrumvarplð, þ;í hefbl hann átt a'ó ætla
þeim 1,100 rd., og hefði hann viljao halda því hlutfalli óbreyttu, sem
nú er millum launa þeirra, þá hefðl hann átt ab setja laun þeirra
til her Ulll bil 1,400 rd.; og ef hlutfallið .væri her eins og er milli
launa jtistltlarií og assessöranna í D •..•nmörku, nl. her um 3: 5, og

laun jnstitiarii sett her 2,200 rd., þá yrði laun assessóranna her
1,300 rd., og mer getur ekki skilizt, að assessórarnlr her á landi
eigi ekki fulla heimtíngu á því, ab laun þeirra se sett í sama hlut-
fall til launa justitiarii, sem assessóranna við yfirréttina í Danmörkli
við laun hayfirdómaranna þar, því staða assesséranna víð landsyfir-

rðttlnn í tilliti til [ustitlurli, er með öllu hin sama, sem assessöranna
við yflrrðttlna f Danmörku til stöðu hriyflrdómarunna þar, og ekkert

lægri; það er og heimtuð af þeim, að þeir skuli hafa felngið hina
sömu einkunn til embættisprófs sem þeir, og yfir höfuð ao tala verð
eg að álíta, að embættismenn her á landi eigi ab hafa fullkornið
[afnrðttl með samkynja embættismönnum í Danmörku, þegar þeir
hafa alla hina sömu hæfileglelka, sem Higin heimta af slíkum em-
bættlsmönnnm þar. Vegna þessa sýnist mer meiri hlutinn hafa ver-
ið mildari við assessérana "ið landsyfirréttinn en Irumvarpíb, og þ;i

því mildari en minni hlutinn. Form meira hlutans sýnist mer vera
allt eins gott og minna hlutans. Eg held annars, ab báta hluta
nefndarinnar mætti mjög vel samrýma, með því að setja aptan við
2. gr. meira hlutans orðin "þannig, að", og tiltaka svo upphæðina á
launum þeim, er menn .vlldl láta hvern ernbættlsmann fú, t. d, ef
hinn h.íttvlrtl þíngmaður frá Norður-Þtngeylarsýslu vildí setja þar

inn tölur þær, er hann stakk upp á, ab hann ætlabí að koma með,
II vað landfógetaembættlð snertir, þá er þa'ó bæði vandasamt og á-
ríðandl, og eru ákveðin laun hans í frumvarpinu til 1,000 rd., en
mer finnst hann ætti að fá 200 rd. í launa bót 5. hvert úr, eins ab
justltlarlus ætti að fá launavíðbét hvert 3. ár.

Guðmundur Brandsson: þa'ó bryddi snemma á meiníngamun
í þessu máli, og mun ekki vera gott fyrir okkur bændurna að tala
lángt út íþa'b. Eg get nú ekki að þvf gjört, að mer finnast ákvarð-
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anir frumvarpsins og minna hlutans vera gjörðar af handahófi; sumir
embættlsmennírnir fá má ske nægilegt, en sumir aptur lángtum of

Hti~, og þó þykir mer takmarkið, sem sett er víb, hvað há launin
megi vera hæst, vera vestl þrösköldurinn. Ef að t. d. kæmi her

í landi dýrtí~ á allri nauðsynjavdru, og ef sama ætti ser þá stað um
útlendar vörur, hvað ætli þá þessl laun mundi nægja. þab yrM þá
'lÍstæ~a til a~ breyta þessu enn þá einu sinni. þa~ er nokkuð öðru-

"ísi fyrir þá embættismenn, sem flí landaura í allar tekjur sínar; þeir
fá að vísu þeim mun minna peníngavirbl eptir því, sem þær eru
ódýrari, en aptur eru hlutirnir, sem þeir verba að brúka, eins hag-
anlegir og notadrjrigir fyrir því; og þó sest þetta enn betur, þegar
landvörumar hækka mjög mikíð í verði, en eitt er þó sameiginlegt
fyrir alla, og það er verðlaglð á útlendu vörunni, t. d. kornl, kaffe, o.

s. Irv.; þii feingi nú hinir konúnglegu embættismenn harðærisstyrk,
en prestar og sýslumenn verða út undan; svona gæti það geinglð, svo
aldrei stæði neitt stöbllgt í þessu; öbruvís! var áour ástatt með þetta;
þá lifðu biskupar og aðrir embættismenn af landauratekjum og voru
ríkir höfðíngjar, og þurftu ekki ab sækja um neinar launavíðbætur,
en hver veit, hvar þetta lendir a~ lokunum? Hinn hattvlrti 5. kon-
úngkjörni þfngmaður sýndi fram á, hve ósanngjarnt væri, ab gjöra
svo mikinn mun á launum justltlarli og assessriranna, og það verbur
ekki varlb, ab svo se, en mer sýnist þ6 enn meiri ójöfnuour á milli

skdlamelstarans og kennaranna við lærða skólann, þegar þeir ekki hafa
nema vart helmíng launa "ia hann. Eins þykir mer undarlegt hjá
minna hluta nefndarinnar, ab setja hærri laun handa Iorstöbumanní
prestaskólans, en skólamelstarans vlð lærða skólann, því þó hinn hafi
veglegs og vandamikils embættis a~ gæta, þá mun þó rektor ekki
hafa minni vanda á hendi; því þa'/) er ætí~ meiri vandi a~ stjórna
mörgum en fáum,eoa a~ vera formatmr á skipi, heldur en bát, og
líkt ætla eg þessu varið, En þegar kemur mí til íþróttakennarnns,
þá fer heldur ao smækka tillagio; þegar í Iyrstu er byrjað á 200 rd.
og hækkað svo hver 3 ár um 25 rd., en þó ekki meira en þángao
til komin eru 300 rd.; sama sýnist mer vera mco saungkennarann.
þetta getur nú einginn jöfnuður verið, þegar allir þessir menn verða
að lifa á sama stab, þao er reyndar auðvitað, ao í fyrstu kosta þeir
meiru til, sem bökfræðl nema, en allir, sem kenna, lllunu þó þurfa að
hafa allt athygli á þeirri list, er þeir kenna, og allir hafa þeir orM'ð
ao nema !Sjálfir í fyrstu, og það ekki án tilkostnaðar. Mer sýnist
íþróttakennslan vera nauðsynleg, því þar með æfa fllenn líkamann,
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herða og liðka, sem er svo ómissandi fyrir únga menn, eins eykur
saungurinn fegurðartllfinníng, og ,i~ það læra prestaefni það, sem

bæbí er inndælt og uppbyggilegt, og sem styður að því, að messu-
gjör~ þeirra geti farið vel IÍr hendi fyrir þeim, og við það getur
dreifzt út í alþýðulífi~ smekkur fyrir fegurð og reglu; eins þarf líka
saungkennarinn að eiga bækur, eins og aðrir kennarar "i~ skólann,
Dyravðrðurlnn víð skólann á að hafa 200 rd., en það munu margir
vita, hvað þeir hara híngað til verið lausír á ásnum, og getur það
varla komið af öðru, en að launin eru of lítil. S}(slumaðurinn í
Gullbríngu og Kjrisareýslu fær 230 rd. tir komingssjébl, en það hefir

ekki verið hækkað, og held eg þó það hefðl ekki verið ástæðulaust,
þó það hefði verlð gjört. Líka eru her pólitíþjónar í Reykjavík,
sem launað er úr rfkissjéðnum, og munu ekkí vera of vel í haldnir

með þau laun, sem þeir nú hafa; eg vil einúngis benda hinum hátt-
virta þíngmanni frá Norbur-þíngeyjarsýslu til þessa alls, að hann taki
tillit til þess í breytfngaratkvæðum sínum, þvi ef hann gjiirir þa~ ekki,
þá ætla eg að áskilja mer breytíngaratkvæðí um það. Hinn háttvirti

6. konúngkjörni þingmaður sagði áoan, a~ þat> væri ekki ódýrara a~

lifa her en í Kaupmannahöfn, en það er þó í mótsiign vlð tölu hlns
hæstvirta komíngsfulltrúa, þar sem hann kvaðst vera ánægður með
þau laun, sem tekin eru til í frumvarpinu, og er það þó minna, en
ál,verio er í minna hlutanum hjá nefndinni; sama heyrðist líka á
þíngmiinnum, þegar talað var um lagaskölastofuunlna, að dýrara
væri að lifa í Kaupmannahöfn en her. Mer þykir líka minni hlut-
inn hafa stigio stórt fet framar, en stjérnarírumvarplð, með að skarnts
stiptallltmanninum boröfð, en um leið hefir hann gleymt að gæta að
því, að hinir arntrnennlrnlr búa líka á abalkaupstöbum, og ab þeir
líb geta orðið helmséttlr af framandi þjóðum, og er það þá sam-
kvæmt embættis tign þeirra, að þeir geti tekið á móti þeim, eins og
sannir höfðingjar. Eg get þó varla skilið, ab hann se eins ðkunn-
ugur og stjórnarherrann, sem heit her um líri~, að amtmaðurinn í
vesturumdæmínu þyrfti eld, i ab fá borðfé, af því hann byggi lángt
frá sjó. Eg vil að eins benda hinum háttvirta þingmanni frá Norð-
ur-Þíugeyjarsýelu líka til þessa, svo hann geti haft það í huganum,
þegar hann fer að blín til breytíngarntkvæbl sín.

H. Kr. Friðriksson: l)a~ er eðlilegt, að eg tali lítið eitt í
þessu máli. Mer sýnist einúngis vera sá munurinn milli meira og
minna hlutans í þessu máli, að meiri hlutinn tiltekur í almennum
orðatiltækjum það, sem hann fer fram á, og bendir, til í ástæðulll
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sfnum, en minni hlutinn í nlðurlagsatríðunúm, því að báMr halda

fram jafnrettinu, og byggja á ÞYÍ; en minni hlut.inn hverfur frá
þessu [afnrðtt! aptnr, og allar hans uppástringur eru bíngt undir því,
sem hann þó segist vilja hafa fram. Eg er nú einn af þeim, sem
eigi vil "inna það fyrir eitt atkvæði, ab hafa fram uppástúngur
minna hlutans; eg vil miklu heldur nppástúngur meira hlntansmeð
samhljóða atkvæðum þingmanna, en uppastungur minna hlutans með
litlum atkvæðamun. Eg ætla því a~ halla mer ab meira hlutanum,
en vil þó samrýma hann ab svo mlklu víð minna hlutann, ab bætt
verði "ib 2. níðurlagsatrlðíb bending fram fyrir sig til upphæðar-
innar í ástæ~,unum, eða þá taka þar fram uppásningnmar um upp-

hæðina, og bæta vlð enda greinarinnar orðinu "þannig". Af því leið-
ir, a~ launaupphæðln verði til tekin í nlðnrlagsatrföunum, og áski! eg
mer rett til, ab setja tölurnar við hverja grein. Hinn heiðraði þing;'
maður frá Gullbringusýslu sagbl, ab það hefði ritur verlð sagt, ab
dýrara væri að lifa i Kaupmannahöfn en her, og færðí þab sem á-
stæðu fyrir, a't> laun embættismanna her ætti að vera lægri en í
Danmörku, en hann verbur ail íhuga, ab fleiri embættismenn eru í
Danmörku, en þeir, sem búa í Kaupmannahöfn, og er þetta þVÍ
cingin ástæða fyrir, a't> embættismenn her eigi ekki ab hafa [afnréttl
víð Dani. Þab getur nú vel verið, ab hinn hæstvirti komíngsfulltrúi
og hinn háttvirti 3. koniingkjörnl þíngmabur se ánægilir fyrir sína
hönd með það, sem frumvarpið fer fram lí; en þá er eg þó ekki
ánægður með það fyrir þá, all minnsta kosti ekki fyrir amtmennina.
l)a't> er í frumvarpinu til tekíb, all stlptarntmaður og biskup skuli
hafa 3,000 rd. Mer sýníst mí, ab stlptamtrnaðurinn ætti ab hafa jafnt
stiptamtrnönnnm í Danmörk; þeir hafa fyr kvartað her yfir of lágum
launum, þótt þeir ekki hafi haft milda ~jijbl(yldu, og þegar hann er
fjöbkyldumabur, held eg 3,000rrl. se hvergi nærri nógir her. Hann
hlýtur fremur öðrum að sýna tign embættis síns og sóma her, þegar
útlendar þjéðír koma, og þarf því a~ kosta meiru til, en aðrir ein-
bættísmenn ; og þegar stiptamtmenn í Danmörk fá 4- 6,000 rd. laun, þá
þætti mer her vera tllhlýðílegt, að hann ab minnsta kosti fái 4,000 rd.;
þeir 400 rd., sem ætlaðir eru fyrir ab taka móti framandi þjöðum,
álít eg vera eins og ekki neitt. Eg get heldur ekki verið anægður
með, ab amtmennirnir í norburumdærninu og vesturamtínu fái 2)000 rd.;
það er eingin álJtæba til, að þeir f;íí minna en amtmenn í Danmörk,
og hækki eins 3. hvert ár og þar. Landfógetinn á ab hafa 1,000rd.,
og minnihlutinn hefir ekki hækkað það, nema það er sjálfsagt, a~

1487



sá húsaleigustyrkur haldist við, sem verið hefir; þó að hann se um
leið bæjarfógeti her í Reykjavík, og fái fyrir það 300 rd., þá má geta
nærri, að þetta eru of lítil laun, þar sem skrifstofa hans kostar víst
6-700 rd, þó málin se nokkru færri, sem her eru dæmd í yfir-
dóminum, en í yfirdómunum í Danmörku, þá hafa þó yfirdómend-
urnir her eins mikinn vanda lí hendi og ábyrgð, og finnst mer því,
að þeir eigi að hafa sömu laun og hinir, og hinn háttvirti 5. kon-
úngkjörni þíngmabur hefir sýnt, ab hlutfallið milli launa yfirdómar-

ans og mebddmandanna se ekki her eins og í Danmörk. Þegar til
læknanna kemur, þá á landlæknirinn að fá 1,000 rd., og er það líkt
og í Danmörku; en hver, sem til þekkir, veit, hve mikill munur er,

að "em her landlæknir e~a þar; her er í umdæmi lælmisins stórt
hðrab, auk Reykjavíkurbæjar, sem hann rí að annast; her fær læknir-

inn miklu minna fyrir lækningar, en læknar flí þar, og yfir höfuð er
þar miklu meiri Praxis; héraðalæknar kunna nú að eiga í sumu

hægra, en læknirinn her; en þó sýnist mer ástæða til, ab hækka
laun þeirra. Eg se ekki ofsjönum yfir því, þótt forstöðumaður presta-
skólans fái það, sem minni hlutinn til tekur; en þegar sagt er, að
hann eigi að hafa hærri laun en skólastjóri við latínuskólann, af því

prestaskólinn se æðri vísindastofnun, þá eiga menn jafnframt að taka
tillit til hins, að stiirf skrilastjdrans eru miklu meiri, og vil eg því
stinga upp á, að b1ÍNr hafi 1,800 nl. NJÍ kem eg til mín, og vona
eg til, a~ allir vorkenni mer, þótt eg viljl skara eld að minni köku,
er eg gjöri það með sanngirni. Þegar eg lít á laun kennaranna við
latínusl{ólann, þá ern þeir minnstir allra postulanna, því ab þeir
hafa minni laun, en nokkur annar embættismaður, sem í frumvarp-
inu er nefndur. En ver verðum þó að hafa þau laun, er "ið get-
um lifað af, þar eð við erum fastir embættismenn, og það er ekki
nóg að segja, að við fáum þa'll með tímanum, það er að segja, þeg-
ar við erum dauðir af sulti og seyru. Eg gæti sýnt þingmönnum
reiknínga fyrir því, að 1,000 rd. eru ekki nógir til Iæbls og klæðn-
aðar, hvað þá fyrir meiru; sumir okkar erum þó fjiilskyldumenn, og
þurfum eitthvað handa börnum okkar, til að koma þeim upp. Mer
þykir því, ab launin eigi a'll byrja á 700 rd. og hækka til 1,400 rd.
Fyrir umsjón í skólanum álít eg að 300 rd. kunni að vera nóg, ef
umsjóninni er haganlega fyrir komið, og vll eg þVÍ ekki fara fram
á, a'll breyta því; en þegar kemur til aanngkennarans , þá fara að
smækka stykkin; það eru einir 300 rd., og sjá allir, hY~'ða lann það
eru her; eg víl því gjöra breytfngaratkvæðl um, að hann byrji (í
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400 rd., og hækki um 50 rd. 5. hvert ár, þangað til kornln eru 600

rd.; eins vil eg, að laun íþróttakennarans byrji á 300 rd. og hækki
til 400 rd. Eg hefi sjálfur stiinglð upp á því, a~ dómklrkjuprestur-
inn fái nokkra vlðbdt "i~ það, sem hann nú hefir, og gekk mer það
til, að démklrkjubrauðíð hefir veríð metið hér um bil 1,000 rd, í
árlegar tekjur, en eg hefi sjálfur SHl skýrslu frá ddmldrkjuprestín-
um, sem nú er, sem sýnir, að hann fær varla svo míkíð, En það verður
hver kunnugur maður að jiíta, a~ 1,400 rd. eru ekki af mikið fyrir hann,
sem gegnir svo örðugu embætti, þegar haft er tillit til þeirra sýslu-
manna, sem hafa her um bil aðrar eins tekjur, og veitir ekkert af;
menn vita líka, hvað míklð verður úr hverjum ríkísdalnum her, þar
sem allt er keypt fyrir penínga. Hinn helðraðl þíngmaður frá Gull-
brfngusýslu gat líka um, ab rett væri ab hækka laun sýslumannsins

í Gullbríngu- og KjósarsÝ:llu, og mun eg einnig taka það í breyt-
íngaratkvæðl mitt.

Arnljótur Ólafsson: Eg finn mer skylt að bæta þa~ upp, sem
mer hefir orðið á, að vera hlutdrægur vlð dómarana í yfirréttinum
við tölul. 3., og víðurkenni eg sjálfur, ab þab er ösamkvæmnl og

ósanngjarnt, að gjöra meiri mun á jútitíaríus og assessórunum, en
stjórnin sjálf hefir gjört, og vil eg því breyta því, og láta laun þeirra
byrja á 1,100 rd., og ná ab 2,100 rd. þar sem hinn háttvlrrl fram-
sögumaður sagbl, ab mer hefði verið annt UIII forstöbumann presta-

skólans, þá er það auðséð, að eg hefi ekki gjört það vegna frænd-
semi, því þá heföl eg ekki gleymt assessdrnnum. Mer gekk það til, að
hækka laun forstöðumanns prestaskólans , að prestaskólinn er æðri
menntunarstofnun, og það hefir Madvig, sem þá var raðherra kirkju-
og kennslumálannn, viðurkennt, og það líttu út fyrir, að hann hafi
fundið, að menn gjöröi eigi réttan mun á honum og latínusk6lanum,
en eptir frumvarpinu er presta skólinn, ekki ab eins ekkl settur jafn-
hllða latínuskélanum, heldur neðar, því vib latínuskólann er yfir-
kennari, sem síðar er ætlazt til ab verði rektor, en víð prestaskólann
er einginn yfirkennari með yflrkennaralaunum; kennararnir þar byrja,
sem undirkennararnir víð latínuskólann, og svo er húsleigustyrkur
forstöðumanns prestaskólans eigi nærri því jafnvirOi bústaðar rektors
í skólanum, þegar ljós og brenni og 14 dala tíund fylgir með, ~-ter
sýnist nú, að laun prestaskólakennaranna ætti ab vera mun hærri en
hínna ; þYÍ ab vlrðíng fyrir presraskölanum hverfur, ef þab verður

viðurkennt, a~ stúdentar frá latínuskólanum læri þar ekki neitt. Menn
segja, a~ kennararnir ,-i-ö prestaskólann hafi eigi meir~ .a~ gjöra en
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hinir; það víl eg heldur eigi fullyrða, en hitt er þó auðvitað, a~ það
er vandameiri kennsla, sem embættismanna efnum er kennd, en hin
almenna bókfræði, sem kennd er í latínuskdlanum. þao er ulfka sum

bruno í landinu, sem eru hærra Iaunuð , en kennaraembættið við
prestaskólann, en þar eð rfður á, ilO fá sem færasta menn víð presta-

skólann, þá verða menn ao gjöra launin svo rífleg, að menn se vissir
um, ao þeir menn, sem bezt eru að ser, geti orðið vio hann. Hinn
heíbrabí þíngrnaður frá Gullbringusýslu tók ser breytíngaratkvæði UIll

launíþróttakennarans, en hann hefði þá átt að hafa skllyrðí fyrir

þvi, ao íþróttakennarinn kenndi líka glímur; því þá kynni hann að
meta gagnið af íþróttinni, og þá sjá, hvers kennslan væri vero.

Jón Sigurðsson frá Gautlöndum: þao er sannarlega b.ígt, hvað
menn greinir á um hið formlega í þessu nuilí í því ef sj.ílflr vltr-
íngarnir eru í vafa um, hvað réttast se, þá er ekki ilO undra, þó
víð bændurnlr Ieiðumst í villu. Eg segi fyrir mig, að eg vil styðja
að þVÍ, að hækkuð verði laun embættismannanna, en se ekki, hvort
það geingur grelðar eptir upp-ístringu minna eður meira hlutans; þó
er mer nær ao halla mer að meira hlutanum, ef breytingaratkvæði
hins háttvirta varaforseta kemst þar að. Mer liggur vio að hneyksl-
ast lÍ þeim mun, sem minni hlutinn hefir gjört á rektor við hinn
lærða skóla og forstöðumanni prestaskólane ; eg se ekki, á hverju
það er byggt, ao raska þeim jötnuð], sem átt hefir ser stað um laun
þessara manna II undan. Líka þykir mer þíngmennirnir úr Gull-
bringusýslu og Reykjavík ætla ao verða nokkuð stdrtæklr á launa-
víbbótlnni, og rilít, að það se yfir höfuð betra, að fara varlega í þetta

mál í bníð, því ef menn verða of heimtnfrekir, getur það spillt fyrir
málinu, og orðið til þess, að menn fái ekki neitt.

Benedikt Þórðarson: Eg er samþykkur þíngrnannínum, er nú
settist í því, ao mer þykir Í6jlínert, ao fara fram á talsvert meiri
hækkun launanna, en frumvarpio bendir :í; eg er hræddur um, að
slíkt kynni geta orOio göðu málefni til falls; það er þó betra, að biðja
um hio minna, og eiga von á, ao þab fáist, en að blðja UOI hið meira
í vonleysu. Eg ætla nú ekki ao fjölyrða um þetta, og ekki heldur
að fara ao tala aptur og fram um niðnrlagsatriðin, sem svo 6tiköp
mikið er búið að ræða um; elmingls ætla eg ao geta þess, ao fari
SYO vie atkvæðagreiðsluna, að tölulíburinn 3. í uppástúngu meiri
hluta nefndarinnar yrði samþykktur, en ekki tölulíðurlnn 7. hja
minna hlutanum, þá dskil eg mer það viðaukaatkræðl vlð töluliðinn

3., al) eptir orðíð : Hríki~sjóW', bætist inn í orðin ; "og eins dóm-
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kirkjuprestinum ((- JJ"erbi((, o. s. frv.; her a~ auki ásldl eg mer víðauka-
atkvæði á þessa leíð : JJa~ konúngur mildilegast veiti sýslumönnum
í Snæfellsness-, Barðastrandar-, Ísafjarðar- og Strandasýslum nokkra
Iaunavíðbdt af ríkissjóM, og eins nokkurt fe til nauðsynlegrar upp-
bötar öllum hinum fátækari prestaköllum í landinu.

Petur Petursson: Af því að talað er um prestaskólaforstöðu-
manninn, ætla eg ab leyfa mer ab tala hálfyrð]. Eg let það á~an
í ljósi, a~ eg felldi mig vel ,'i~ frumvarpið, og þó ntíttrirlega enn
betur vlð minna hlutans uppást.úngu, því eg beit, a~ hún færi ekki
fram á annað, en sanngjarnt var, og eg ímynda mer ekki, að hinn
háttvlrt! framsögumaður hafi sleppt mer, af því ab hann gæti haft
ímyndun um, að eg væri nlðurskurðarmaður, því hann hafðl ástæðu
til a~ hugsa hib gagnstæða, þar e~ eg mælti á móti, ab nefnd væri
kosin í fjárkláðamáli~; eg kasta þessu svona fram í spaugí, eins og
eg tók þa~ af honum; eg hefðí betur skllíð hitt, ef hann hefði sagt,
a~ það væri gjört af frændseml, en það sÝrir, ab minni hlutinn er
ekk! frændrækinn, ab ekki var munað eptir hinum öðrum dómara
vlð Iandsyflrrðttlnn. Eg vil stuðla ab því, ab laun rektorsins verði
hækkuð, því það er mjög vandasamt embætti, og þó forstöðumaður
prestaskólans standi fyrir hærri menntastofnun, þá gjöri eg ekki svo
mikið úr því; en eptir því sem nú er, þá eru laun mín minni en
rektors, því hann hefir frítt luisnæðí, sem er ,'íst eitt hið bezta hús-
næðl í bænum; hann hefir tún, ljós og eldivið, og það er þó meira
en 150rd.; eg álít, að það se 3-400 rd, virðí, svo launln yrðl jöfn,
þó bætt væri við forstöðumann prestaskóla ns, en ekki vi'ð hann; en
eg ætla ekki a'ð fara fram á það, Því ef eg hefi nóg, þá se eg ekki.
ofsjónum yfir annara launum. En þa~ er öðru máli a'ð gegna með
kennarána vi'ð prestaskólann eða yi~ latínnskólann, því að kennar-
arnir víð prestaskóla nn verba ekki a~ eins að vera "el að ser í því,
sem Ieslð er í skóla, heldur og í serstökum vísindagreinum, sem
þeir verða að Iðka betur og betur, en í Iatíuuskélanum er ávallt
kennt upp hið sama, svo mer sýnist ekki ósanngjarnt, að 1. kennari
víð prestaskólann fái sömu laun og yfirkennarinn við latínusk61ann
og 2. kennari s~ líka vel úr garðl gjörður, Um aðjúnktana er öðru
máli a~ gegna her og í Danmörk; þar eru teknir úngir kandídatar,
sem að f,lum árum liðnum fá góð brauð, en sá, sem einu sinni hefir
feíngið her embætti vill skólann, getur má ske aldrei sótt þaðan um
brauð, þegar hann er orðinn her búsettur, á konu og börn, og þeg-
ar hann ekki getur lifa'ð af launum sínum, þá er bann kann ske
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korninn her í skuldir, svo hann ekki getur losazt he~an, þó hann
vildi ; þetta sýnist mer a~ ætti a~ vekja athygli þíngmanna á a~ sjá
nm, að þeir fái her meiri laun, en adjrinktar vlð skóla í Danmörku.

Gísli B1'ynjúl(sson: Eg get ekki neitað því, a~ eg er hræddur
11m, a'/) það verðl heldur til ab spilla fyrir málinu, heldur erí hitt,
ef menn fara mí að ráðum meira hlutans og rli~a konúngl vorum
fni, a'l>bæta kjör embættismanna her í landi á þann hátt, sem stjdrn-
in hefir til ætlazt. Og segi eg þetta þó ei í þeirri veru, að eg í
minnsta máta ímyndi mer, að þessi hafi verið tilgíngur meira hlut-
ans; því bæði þekki eg of vel veglyndl og örlæti hins háttvirta þíng-
manns Ísfir'bínga til þess, að mer skuli koma slíkt til hugar um hann,
og svo get eg líka bætt því við, a~ eg veit einmitt, a~ það er skoð-
nn hans á þessu máli í sj.ilfu ser, a'l:! embættismenn eigi a~ hafa

rífleg laun, en þá líka af kasta miklu; og um hina aðra nefndar-
mennina hefi eg einga ástæðu til að halda annað, en að þeir einn-
ig hafi ,'ilja~ allt híð bezta í þessu máli. Þíngl1"I~)Ur Strandasýslu
er mönnum of alkunnur að góðu í þessa stefnu, til þess að menn
mí þurfi a~ efast um tilgáng hans; um þíngmann Rángreínga verð
eg a~ segja það, a~ mer hefir æfinlega helzt fundizt hann koma
fram II þessu þíngi, til þess a~ mæla með þVÍ, sem gott hefir verið
og rett, og með tilliti til hins háttvirta varaþíngmanns úr Dalasýslu

skal eg að eins geta þess, a~ það sæti nú sízt á mer að efast um,
ail annað en gott væri upp runnið úr Skugaflrbi. Eg held því eing-
an veginn, ab þab hafi verið tilgángur meira hlutans, að eyða millinu
á nokkurn hritt með upp.istringu sinni, heldur er eg sannfærður um,

.a'l> hann hefir einnig "ilja~ greið« það fyrir því, sem hann þóttist
geta með gó'bri samvizku; en hitt er eg þá líka sannfærður um, ail
aMer'/} hans í þessu máli mun samt sem á~llr heldur verða til a'/}
spilla fyrir því en bæta, og því verð eg í þessu efni heldur a~ fall-
ast á álit minna hlutans. Eg efast nú reyndar ei um, a~ meiri hlut-
inn hefir ímyndað ser, a~ hann með aðferð sinni mundi geta kornið
því til leiðar, a'/} víð felngjurn því fyr að r.i'ðn Ijrírhag sjálfra vor,

þegar danska stjórnin sæi, að við annars ætluðum ab setja sem mest
npp á hana; og væri þetta rett, þá skyldi eg og vera manna fús-
astur til, a'/} fallast á þessa a Mer 'b, þvf eg hefi svo opt fundið til
þess, hve aflaust alþíngi í raun og veru allt af er, og hve hlæglleg-
ar hinar miklu umræður vorar um ýmisleg mál í sjálfu ser eru,
lÍ meðan ver ekki eigum ráð á svo miklu sem einum einasta skild-
ing af landsins fe. Eg vildi því vinna mjög svo miki~ til þess, a~
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alþingi mætti sem fyrst fá að minnsta kosti nokkurn þlítt í fjár-
hagsniðum landsins, því þau eru undirstaðan undir öllu, og lin þeirra
eru allar tölur vorar her á þfngl ekki annað, en eins og maður se
þetta að strokka æ og æ, en aldrei komi þó smjör; og hefi eg svo
opt tekið þetta fram, a'/) eg efast ei um, að menn muni nú trúa mer,
þegar eg segi, að eg skyldi fúslega gefa upp.ístilngu meira hlutans
atkvæði mitt, ef eg ímyndaði mer, a'll hún gæti komið þessu tll lelðar,
En því miður held eg, a'll menn hafi mjög svo litlar ástæður til a~
Ímynda ser þetta, því stjórnin mun þá miklu fremur sleppa ab hugsa
um launabót embættismanna her á landi, heldur en hún vinni það
til, að sleppa fj;irhagsráðunulll víð okkur Íslendinga, að eins til þess
að koma henni í kríng, ef hún vill það annara ekki; og því verð
eg nú í þessu efni alveg a~ fallast á uppastúngu minna hlutans, sem
eg efast ei um, að einhver muni þó verða áflÍngurinn af, án þess
eg í minnsta máta geti se'll, að alþíngi þó sleppi nokkru af þeim
retti sínum, sem meiri hlutinn sýnist nð vera svo hræddur um. Og
það verð eg einnig a'/) segja, a'/) mer finnst hann yfir höfuð hafa tekið
of mikið tillit til hinnar formlegu hllðar lí m.ilinu að eins, og þykir
mer því vænt, að hinn hattvlrtl þíngrnaður Borgfirðínga, sem mer
þó eingan veginn hefir æfinlega á'llur fundizt vera sícur fús a'/) halda
ser stundum um of við hinn formlega rett elngaungu, heldur en
hinn luíttvlrti framsöguma'llur, hefir nú einnig Iarlð í aðra stefnu,
en hann stundum er vanur j því að minnsta kosti man eg það, að
hann var nógu fastur á einhverjum ímynduðum formlegum retti Ís-
Iendíngu, þegar víð áttum saman um fisklvelðam.ilið og útbo'lli'll <i
þínginu hðrna um daginn. En hvernig dem svo á því stendur, að
hann hefir nú nokkuð aðra sk oð IIn, þli þykir mer þó æfinlega vænt
um það, og einkum vero eg að þakka honum fyrir, að hann hefir
svo vel sýnt fram Ii, að alþíngi leti eingan verulegan rett með því
að taka alveg undir þetta nuíl, eins og stjórnin hefir ætlazt til; og
skal eg þá að eins bæta því við, að eg held miklu fremur, að al-
þíngi búi sig vel undir ao taka nú senn við fjárhagsrá'llum landsins,
ef þa'll Ieysir þetta mál vel af hendi, því eg álít það sjdlfsagt, að
það, sem menn samþykkja að embættismenn skuli hafa í laun, það
heitir þíngi'll nú líka um leið að veita þeim, er það fær fjárhags-
ráðin. Því á það heldur ekki víð í þessu máli að segja, að menn
vilji veita úr sjóð annara manna, þó menn nú til taki eitthvað víst
um upphæð launanna, þar sem allt þó Ii endanum mun reka að því,
a'ð þau skal gjalda af landsins eigin fe i og Því vil eg nú einkum
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segja bændum, all nú er einmitt gott tækifæri fyrir þá all sanna, all það
59 satt, sem eg sagðí um daginn, og ýmsir þá tóku mer svo illa upp,
all menn vildi her um of reyna ab kornast undan öllum gjöldum
til allsherjar þarfa, og sagði eg þetta þ6 fremur, af því eg er hrædd-
ur nm, all þetta brenni víða við hjlí almenníngí , heldur en her í
landi ab eins, og án þess all eg því í raun og veru vildi drótta því all
Íslendíngum einum; en hitt vil eg nú og segja þeim, sem þá hðldu,
all kjósendum mínum mundi mislíka slík orð, ab eg efast ei um, all
þá mundi nú laun embættismannanna fyrst verða bætt ab gagni, ef
margir skagftrzklr bændur sæti nú her á þíngl; því svo segir í Stnrl-
úngu, a'O þeir hafi æ haldlð höfbíngja sína með mildum kostnaði, og
efast eg ei um, að hinn sami andi lifi þar enn. En a'O öðru leyti
skal eg mí ei tala meir um þetta mál í brað, því þó ýmislegt kunni
að vera í uppástringum minna hlutans, er eg fellst á yfir höfu'O, sem
mer ei líkar alveg, eins og t. a. m. þar sem laun rektors eru gjdrð
minni, en laun forstöðumanns prestaskélans , þá skal eg þó ei taka
mer neitt breytíngaratkvæði til ab bæta IÍr þessu, þar sem eg hefi
heyrt, að tveir háttvirtir þíngmenn einmitt á'Our hafa áskilill ser breyt-
Ingaratkvæði bæði um það, og annað -, því það ætla eg mer æfin-
lega a'O styðja, að laun rektors verði gjörCl jafnh1i þVÍ, sem stúngi'O
er upp á að forstöðumaður prestaskölans fái.

Páll Sigurðsson: Eg held það verði vandi fyrir mig að tala
í þessu máli, því eg held það ætli að rætast, sem vakti fyrir mer,
þá eg "elti þessu máli fyrir mer, a'O þó gjörbar væri uppastúngar
um launaupphæð embættismanna með tölum, þá mundi þar víð koma
svoddan trossa af breytíngaratkvæðum, og á þessu er mí fal'i'O að
brydda; svo þó minni hlutans uppástringur hefði verið aðgelngilegar,
eru þær nú orðnar öaðgelngílegrl, svo eg óttast fyrir, a'O það verði
glompur á þessu máli, eins og vegabétamallnu ; en ef nú þessi spá
mín rætist, þá vísar stjórnin því líklega fd, eins og hinu, e'Oa tek-
ur ekkert tillit til þess. En þó nú mörg se breytíngaratkvæðin, þá
eru þau ekki nóg, og vil eg bæta einu við enn, ab sýslumaðurlnn í
Vestmannaeyjum einnig f<ii launavlðbðt, sem eg seinna skal ákveða
nákvæmar. Eptir þVÍ, sem enn þ:\ er fram komíð, get eg ekki ann-
a'O, en álítlð skoðun meira hlutans þá l'cttustu, ella alitið, a'O það
muni standa embættismönnum fyrir launavi'ðbót, því mí er þaCl þó
lagt fyrir þíngíð, en híngað til hefir þeim verill veitt það, án þess
þíngtð hafi beðið fyrir þá; því get eg ekki skilíð hvernig, þall ætti
all verða þeim til fyrirstö'Ou fremur nú; það er nú borið undir þíng-
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j(), eigi svo eiginlega af stjórninni, eins og af Dana þingi, eða
eptir uppástúngu frá nefnd úr þíngiuu] þó hún gjörN nú
þessa upp:istúngu að álitum, þá bendir htin þó í ástæ'bum fyrir
frumvarpi þessu þíngmönnum her ,i það, ab af því mál þetta
snerti fjárhagsrnál, þá komi þa~ eptir stjórnarreglum sínum ekki þing-
inu víð, þó hún nú gjöri þar á undantekníngu. Mer datt þá í
hug, a~ ef ,er hefðum farið að biðja um þetta a~ fyrra bragðl, a~
"er hefðum felngíð það svar, a~ oss kæmi það ekki víð, Eg er
hræddur um, að eptir uppasuingum Illinna hlutans með öllum breyt-
íngnratkvæðuuum verði nokkur ósamkværnnl í ályktan þingsins íþessu
máli, 5\"0 að sumir verði nokkurs konar albogaböm, og ríkisdag-
urinn geti ekki "el kippt því aptur í liðinn, sem heldur ekki er von;
meiri hlutinn vildi komast hjá öllum þessum formgöllum ; það eru
líklega allir, sem mundu vilja launa embættismönnum sínum "i~-
nnandl og vel, ef þeir ætti þess rað, og þeir væri duglegir og þjóð-
hollir ; en Ijárrriðln eru ekki nú í okkar höndum. Hinn 6. koming-
kjörni þfngmaður sagði, a~ embættismennirnlr gæti þó ekki minna
haft, en í sig og á, eins og vínnumenn, en það er tröppu stig milli
þess, að hafa í sig og á, og vera svínallnn eða sárkvalinn, og það
millistig ætti menn a~ bera sig að hitta :í, þegar skamta á embætt-
ismönnum; en það er Ii hinn btíginn munur á n~ "em halinn og
sárkvallnn; og það held eg embættismenn vorir, sem laun hafa úr
ríldssjöðl, ekki se af launum þeim, er þeir nú hafa, eða ekki þyrfti
að vera, ef sparsamlega er :i haldið, þó eg sj:íí, að dýrt se a~ lifa
praktnglega ;i mölinni lrðrnn í Reykjavík. Eins og mer í þessu máli
finnst évíðurkvæmílegt a~ segja við mann, sem ljær mer mann, a~
hann skyld] .ikveða upphæð kaups ins, ef hann þá segbí, að það kæmi
ser ei víð. Ef nú yrbi áheNn mildi laun, óttast eg fyrir, að um
oss yrði sagt, "a~ óþokki gæti rist breiða leingju af annars hú~((.
Eg álít þetta meira vandamál en svo, a~ það verði fljótt rætt, þa~
veitti ekki af, að setja nefnd í það á milli þínga, og a~ það kæml
til umræðu ásamt fj:lrhagsm:i1inu, eða þá þegar "er hefðum Ielnglð
fj:irhag vorn; en mer þykir évlðkunnanlegt, að fara a~ ákveða með
tölum laun embættismanna, sem stjórnin hefir tekið a~ ser að launa,
og þó þínglð her upp kvæði tölur, þ;i eru þær að því leyti þýOíng-
arlausar, a~ rfklsþíngið getur um bylt þeim eptir velþóknun, og því
eru uppástringur minna hlutans óhafandi, því formið fellir þær, og
var réttara, að samþykkja frumvarpið óbreytt.

If. Kr. H'iðri1.sson: Eg "ii áskilja mer breyrínagratkvæði víð
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3. uppástúnguatri'bi nefndarinnar, að launabótin byrji 1. dag aprílm.

1860.
Jón Sigurðsson frá TandraseIi : Eg held mer fari nú a'ð þykja

vænt um álit minna hlutans, því eg se, a'ð menn geta trossab "io
það öllum, sem þeir vilja, svo það horfir nú helzt til, ao hreppstjór-
arnir fái einhverjar gó~gjörOir líka ; eg held það væri ekki svo ótil-
hlýðílegt, að hnýta þeim aptan í hölOíngjarófuna, þegar menn eru
farnir annars til að bera sýslumennina og prestana fram á bænar-

örmunum, og biðja komlnginn að bæta ,'io þ:í launum, þá þykir mer
óþarfi að vera ao skilja hreppstjdrana eptir. pa'ð geingur annars
yfir mig, að menn skuli geta lagt þá ahío "io þetta mál, ao vera
ab fara fram í smásmuglegar grafgötur og reikníngsdærnl ; bera sam-
an embættismenn og ástæður og kjör og lnisnæðl ogómcgo þeirra,
og hitt og þetta; menn vita þó, ao þjóOin og þínglð hefir beðið um,
að Ísland felngi stjórnarform ser, og fjárhag sinn ser, og komingur
heflr ekki af tekíð, að svo mundi verba, og það er líklegt, að svo
muni fara; er þá ekki nógur tími til, að tala um og fastsetja laun
embættismanna her á landi? Pai'J eru nóg mál önnur nauðsynlegri
fyrir þessa fáu daga, sem eptir eru af þínginu; stjémarformlð allt,
bústaðir, staða og laun embættismanna, er nú sniðlð eptir og í dönsku
formi, og fjárhagnrinn allur er líka í danskra höndum, og á meðan
er bezt, að lofa þeim að r.íða þVÍ öllu saman, hvernig þeir skamta,
en ekkert af þessu se Íslendinga eða nlþíngls verk ; ver vitum ek Id,
livort neitt af þessu getur stabizt, þegar alþíngi fær fjárhagsrnál Ís-
Iands, og stjórnarskípunnmuíl þess f hendnrj það kann ske þurfi að

haga öllu allt öðruvísi, eptir Því, sem bezt á vio ástand og svo efni
landsins, og er þá óþarfi fyrir alþíngi ao vera blH'ð að binda sig
sjálft. þail hefir einginn orsök fyrir þessu, ao gruna Íslendínga um,
ab þeir ekkl vildi fara sdmasamlega með yfirvöld sín, eptir því, sem
ástandið á þá bezt við ; það var ekki Iatinn standa "er en nú bú-
hagur þeirra her á fyrri árum, þegar Ísland hafði sjálft stjdrnar-
form sitt; það getur heldur einginn ætlað þeim yfirvöldum í eptir-
tíðinnl, sem vllja vera embættismenn landslns, að þau ekkl gjöri
sig ánægo með þau kjlir og laun, sem landið CI' fært um að skapa
þeim, og efnin ao láta í te.

Alþíngi ætti því, nú sem stendur, ekkert ao segja ( þessu máli,
nema það, sem stendur undir tölulio 2. í nlðurlagsatrlðunum. það
fellur mer líka svo ágæta-vel, því það er í okkar forna Íslendínga
anda sniðið, að Íslendingar þóttust ekki þurfa, og þurftu ekki að
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standa á baki annara, þá þeir voru með útlendum .konúngnm og

herrum, og ekki a'6 sitja lægra en aðrir hlrðmenn þeirra, þá þeir
voru í þeim flokki, en gátu þó unað við íslenzk kjör og búnað sinn,

þegar þeir voru her heima; eins er það enn, að á meðan embættis-
menn vorir ern í hírð Dana, og undir handarjaðri Danastjórnar, þá

er rett"í~t, að bi~ja þá Dani, að Líta þá ekki sitja á lægri bekk,
eða við verri laun en heimamenn; en þegar við förum a~ búa okk-
ur, þá varðar þá ekkert um, hvernig við búum eða skömtum, ef "i'b
bara stöndum í skilum.

Indriði Gíslason: Þegar maður ber meira hluta nefndarinnar
saman víð ástæðurnar í stjórnarfrumvarpinu, sem segir: "þar sem
nefndin hefir farið því fram, að lagafrumvarp þetta verði lagt fyrir
alþíngi, þá heyrir meðferð slíks máls, er snertir fj,írhag~efni, ekki
undir verkasvið alþíngis, eptir tllsk. af 8. marz 1843, 1. grein; samt sem
á~nr þótti, það ekki hlýca, að færast undan því, að breyta í þetta skipti
út af reglnnni": beri nú hver rðttsýnn maður þetta saman, "ið meira

hluta nefndarinnar, þá held eg það megi segja eins og þar stendur;
eg held henni hafi ekki verið hægt a~ fara öllu leingra; það var

eingan veginn meiníng nefndarinnar, að "ilja spilla fyrir embættis-
mönnunum, heldur mlklu fremur bæta. Eg held, að minna hlutann
hafi "erið að dreyma það, að "i'b værum brinlr að fá fjárhllgsrá~in,
og þess vegna farf" að ákveba, hvað hver skyldi fá í laun, en því
miður verður það meira til a'b spilla, en bæta fyrir embættismönn-
um vorum, ao fara að biðja um ákveðna upphæð í sðrstöku laga-
boði. Eg verð sem émenntaður maður að draga dæmi af því, sem
vlðgeíugst í daglegu lífi, og eg þekki til; eg hefi vitað þær bænir
optast gánga bezt, sem að eru éákveðnar og auðrnjrikar, en hinum,
sem að eru ákveðnar og ákafar með krefjandi tón, þar þvert á móti,
því þær þykja kenna af heimtufrekju. En hefði þíngi~ verið briið
að fá fjárrá'6, þá fyrst hefði verið ástæ~Ja til a~ kasta þúngum steini
á nefndarinnar meira hluta; en hefði hrin farið einu feti lcingra, en
hún nú íér undir þessum krfngnmstæbum, þá hefði mátt segja um
hana, að óþokkin væri örastur á annara,

Jón Hjaltalín : Þa~ er danskur málshattur: "Loven er ærlig,
Holden besværlíg"; þegar menn koma með aðrar eins astæður og nú,
og halda menn taki það fyrir göða og gilda vöru, þá vil eg segja,
að svo se ekki, og eg vil segja, að þeir tali ekki al sannfæríngu,
sem tala fyrir meira hlutanum. Þíngma~ur Rangvellínga segir, a~

uppástúngur minna hlutans se lausarí, heldur en meira hlutans, en
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eg veit ekki, hvað getur verið lausara, en 2. gr. meira hlutans; eg
se ekki, hvað getur verið óáhe~nara, en a~ biðja um, ab embættis-
mennirnir njóti jafnrettis og sanngirni, og ætlast til að þeir lifi á
þessum gylllniorðum, nm sama leytlð, er menn her á þíngi eyðí-
leggja Iaunavlðbdt þá, er stjórnin fram bítur. Eg vil spyrja þá
herra, hvað í þessu liggur; eg vil mí taka mig sjálfan til dæmis.
Eg hcfi 900 rd., en í Danmörku er Iandphysicís skipt í 3 flokka,
sem hafa 700, 900, 1,000 rd. f laun; haldið þer mí, ao stjórnin af
þessari jafnréttisprédikun alþíngís þykist sj;í, hvert hún á að bæta
víð landlækninn eða eigi? Eg tala ekki fyrir sjalfan mig, heldur
fyrir embættið, því það er skylda mín eptirmanna minna vegna, og
því verð eg að fara því á flot, ah landlæknirinn her [;íi þab hæsta
eða 1000 rd.; en þegar nú á að leggja móti þessu, og taka einhvern
"eg út í bláinn, þá vil eg spyrja, hvort það se nokkuð jafnrétti? Í
Danmörk hafa landlæknar 1000 rd. í laun, en þar að auki hafa þeir

I

1000 rd., já mörg þrisund í "Sportler", og sem þeir þéna þar að aukí.
Í Holstein taka menn 1 mrk courant = 4 mrk fyrir hverja sjúkra-
vitjun (Sygebesög); eg veit ei, hvað það er nú annarstabar í Dana-
veldi, en eg veit, a~ læknar gjiira þar étæpa reiknínga, og sem eing-
um dytti í hug a7l gjiira her, enda mundi þeir ekki verða borgaðlr,
og fæstir sem hefði brjóst á því; svona var, er og verður það; en
þekkir stjtírnin þetta svo n.ikværnlegn, hvernig her stendur á, og veit
það? Mer stendur her um bil á sama, hvort eg hefi 900 rd. eða
1000 rd.; eigi nokkur Iaunavlðbdt a7l vera, þá er það hið minnsta,
sem minni hlutinn hefir stlíngið upp jí. Eg og formabur minn höf-
um reiknað saman allar okkar "Sportler(( og höfum feinglð mest
300 rd., eða ekki 1/10 part af því, sem maður hefir í Danmörku;
er þetta skiljanlegt? Eg skil eigi 2. gr.; hver ætla skilji þetta?
Hvernig fara menn að kalla þetta annað en laust, og út í loptíð,
þegar ókunnugir menn eiga að fara að byggja þetta á einhverju
jafnrétti, en þar á rndtí að kasta því, sem er í tölum, sem er það
mest ákveðna, sem verið getur, eða halda menn a~ hitt se skiljan-
legra? þetta miÍ teygja eins og hratt skinn í allar áttir, og eg get
eigi skilið, a~ menn geti sent slíka bænarskr.i ; það er þá betra, þeg-
ar ver ekki "iljum til taka með tölum, það sem er skýrt og ljóst,
að vér þá segjum: Ver viljum ekkert hafa með það að gjöra eg fleygj-
nm því öllu saman. þá kemur mí þtngmaður Mýramanna með hrepp-
stjórana; eg skal vera fyrsti maður til a~ hjálpa hreppstjérunuru, en
eg vil ekki hafa neinar vífileingjur, en eg vil hafa það hreint og
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beint, og þá verður þa~ að vera í tölum. þeir, sem vilja hara meira
'hlutann, segja þetta korni af sljófskyggni; já I verði þeim að göðu,
sem illt vilja hafa; þeim er ekki illt of gott. Eg þykist sjá í hendi
mer, að þegar þetta kemur til stjórnarinnar og ríklsdagslns, segja

þeir: þessir þíngmenn "ita ekki, hvað þeir vilja þeir Litast ætla a~
gjöra einhver ósköp fyrir embættismennina, en hamíngjan níá "ita,
hvort það er nema í munninum, því á meðan vi'ð eigum a'ð launa
þeim, þá "ilja þeir láta þá. lifa á rðttsýn! og sanngirni.

Guðmundur Brandsson: Hinn 6. komlngkjörni þingmaður mis-

skilur meira hlutann og dæmdi hann of hart; það mun hafa vakað
fyrir meira hlutanum, að ef svona væri tekið í mrillð, eins og hann
hefir ætl azt til, þá yrOi það hvöt. til aðskilnaðar fjárhagsmálanna ;
því þætti stjórninni embættlsmennirnlr þiinglr á fó'ðrunum, þá hugs-
aðí hún, að það væri bezt a'ð sleppa beizlinu fram af því öllu sam-
an. Sama getur hafa vakað fyrir minna hlutanum og því farlb fram
yfir það, sem stjórnarfrumvarplð fer, og hugsað, að þegar stjórn-
in sæi, hvað míklð Íslendingar heimta, en gjalda þó ekkert til ríkis-

þarfa, eptir sem hún reiknar það, þá mundi henni þykja bezt, að
skipta fj:írhagnum og það heldur í fyrra lagi, og ef þessi er til-

gángur bæði meira og minna hluta nefndarinnar, þá fara báMr í
sömu átt, þó sína aðferð brúki hver; en fari mí svo, að stjórnin gángi
inn á hvorugt, þ.i frestast aðskilnnðnrinn, og það má ske nokkuð
le ingi. því er annubhvort a'ð ganga inn á minni hlutann eða frum-
varplð, ef menn ekki vilja aðhyllast meiri hlutann; en tilgángurinn
er góður fyrir b.iðum hlutum nefndarinnar. Þíngma'ður Dalamanna
talabí um, að þetta heyrði nú ekki undir þíngi'ð; en þar svo opt
hefir verið beðið um, að fá fjárhagsmálin til meðferðar, ætti rnabur
ei að slá hendinni á móti þVÍ, þar það værí fyrsta spor til slíks

myndugleika. þetta frumvarp, sem mí liggur fyrir þínginu er ein-
úngis spurníng frá stjórninni, hvað mikil laun þessir menn þurfi?
hvað sð nóg? þá er að segja skýlaust, það sem manni sýnist. Með-
an fjárhagnrinn ekki er að skilinn, getum ver veríb þekktir fyrir að
gefa bendíngar um slíkt, en það nær eigi lelngra, en til aðskilnaðar-
ins, og er þ\'í eínúngls sem bráðabyrgðarlög; þ:i er það komið und-

ir skoðun manna og kríngnmstæðum, hvernig það verður eptirlelðis
haft með laun þessara embættismanna, og til þessa er einnig benti
nefndarálitinu. þa'ð getur má ske verið, að eg taki mer breyting-
aratkvæbl í þá stefnu, sem eg nú hefi talað um þetta.

Stefán Jónsson: Þa~ er nú korníð í meiri vandræðl, en var
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á~~r; eg hélt fyrst, a~ það ætlabi a~ gánga saman með mönnum,
því mer fannst, a~ her væri ekki um neitt stórræbl a~ gjöra milli
beggja hluta nefndarinnar. Meiri hlutinn vill ekki til taka dalatal,
en það vill minni hlutinn, en hvortveggi vill mæla fram með mál-
inu sem bezt má verba ; eg vonaði þVÍ, að það mundi jafna sig, en
mer sýnist það ætla a'ð g;ínga seigt. Mer þykir nú vera komin æbi-
mörg breytíngaratkvæðí við minni hlutann; eg skal nú ekki segja neitt
um, hvernig þeim muni farnast, en þó verð eg ab segja, að eg get
einmitt þess vegna ekki fylgt minna hlutanum, og þyki því meiri
hlutinn fullt eins álitlegur. þao hefir miklð "erið kvartað yfir, að
laun embættismanna í Danmörku væri svo misjöfn sín á milli, og
þVÍ yrH ekki miðað "ib þau; en eg skil ekki, hvaða vandræbí eru
á þVÍ a'ð ákveða hæfileg laun fyrir embættismenn her, þó ekki hafi
allir þar jöfn laun. Hinn 6. konúngkjörni þfngmuður sagðl, ail það

. væri líklegt, a'ð bændur vildi láta embættismenn sína ekki hafa lak-
ara en vinnumenn, nefni\. f sig og á, en það er nú undir kríngumstæð-
unum komið, ao vinnumennirnir fiíi í sig og á; það er komið und-
ir ,írferNnu, og einkum undir því, hvernig afdrif verða ii öðru máli,
sem brnðurn kemur til atkvæða þíngslns. Eg get nú vel ímyndað

mer, uð það se einkum mikill mismunur á launum lækna her og í
Danmörku, eins og hinn háttvirti konúngkjörní þingmaður sagði; en
einkum verður mestur munur á aukatekjum ("Sportler") þeirra þar
og her, því her er fátækt land, en þetta mætti kann ske lagfæra
með þVÍ, a'ð skýra málió í útlendum blöðum, eins og þótt hefir þörf
um annað m.il, sem alla landsmenn snertil'.

Framsögumaður : Eg skil nú alls ekki, hvað þessi mörgu breyt-
Ingaratkvæðl eiga a'ð þýða; allar ákveðnar uppástúngur um launa-
upphæð hvers einstaks embættismanns lenda þó "i'b það, að alþíngi
ályktar, a'ð aðrir skuli greiða upphæðina úr sínum vasa; það er að
rista breiða reim af annars hlíð. Mer sýnist það hlægilegt, að þykj-
ast vera a'ð velta laun og færa þau upp og niður á ýmsa bóga, og
verða þó að segja: það er rfklsþíng Dana, sem ákveður, hver launin
skuli vera, hvað sem við segjum; það er ríkiciþíngio í Danmörku,
sem veltir launin. E'Oa er það ekki hlægilegt, að gjöra sumum
flokkum embættismanna lægra undir höföl en sumum, og vilja biðja
til þess, a'ð gjöra þessum lægra undir höfði en hinum? eg veit ekki
hvað er að strokka, rin þess ao f,i smjör, ef þ,l~ er ekki þetta; en
ef menn eru ánæg'bir með þau laun, sem þeir "ilja á pappírnum, þá
hefi eg ekkert á u.étl, þó það væri 10,000 rd, handa hverjum. það
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hefir verið sagt, a~ ver sleppum eigi retti vorum í fjárhagsefnum, þú
"er gefum atkvæði fyrir sJll;ígreinunum; þab kann vel ab vera það
stæði á sama, en hvað vinnum "er með því? Ver sleppum ekki
heldur fj;írhagsretti vorum með hinu, meðan hann einginn er. Hinn
6. konúngkjiirni þfngmnbur á got.t; mönnum þykir gaman ab hlýba

á, hvað hann segir; hann þarf eigi að lesa málin; hann getur altend
ságt eitthvað skemmtilegt, og stundum er harm líka rett heppinn, ab
minnsta kosti í ab fá menn til ab brosa ab því, sem hann getur
sýnt manni í málunum. og einginn annar ser. þab er einna lakast
hjá honum í þessu máli, a'ð honum finnst allt svo laust fyrir, ab
hann nær eingri festu; en hefði hann Iesíð nefndaráliti'ð, þá hefN

hann efalaust getað Ieingíð handfesti á einhvcrju ; eg get t. d. hugg-
al') hann með því, ab skilji hann ekki 2. atr., þá skal eg vísa hon-

um til þess 3., og þess, sem tekið er fram í ristæðum meira hlutans,
ab hve miklu leyti íslenzkir embættismenn njóti ekki jafnréttls full-
komlega. Ab hugsa, ab stjórnin kasti málinu fyrir þá sök, værí al-
veg ástæbulau8t; það er ekki hætt Yi'ð því; ekki væri það ab gæta
[afnréttís , eða gefa lnunavlðbót, enda væri það þá ekki alþíngi ab

kenna, ef svo færi, heldur væri það af því, ao stjórnin hefði þá skipt
um meiníngu sína.. Hinn 6. komíngkjörni þingmaður sngðl, að það
se almenn trú í Danmörku, að menn geti lifað her á loptinu; en
er svo er, þá munu menn eigi sannfæra rfklsþfngið í Danmörku með
því, þó þeir sjái, ab Íslendíngnr eigi hægt með að skrifa tölur á
pappír og setja þær eptir atkvæðum ; menn sanna ekki heldur með því,
ab dýrt se ab lifa á Íslandi. þab er einmitt af þessu, ab meiri
hlutinn vill rriða þínginu frá, ab eyða atkvæðum sínum upp á ab á-
kveða tölur lí pappírnum, sem einga verulega þýðfng hafa; hann "ill,
ab þíngíð bendi einringis lÍ hina rettu regln, sem fylgja eigi, þegar
launin se akveðin. þao er verulegt, ef stjórnin sann/ærist um, ao
meira tiIlit þurfi ab taka til embættismanna her, en híngað til hefir
verið gjört, og það er bót, ef stjórnin sannfærist nm, að embættis-
menn her eigi [afnrðttl mco .mbættismönnum í Danmörku.

Þórður Jónassen: Skoönn meira hlutans á þessu máli hefir,
ab mer virðist, orðlð fyrir nokkuð hörðum dómi hjá sumum þing-
manna, og það án þess Mn eigi hann skilinn; mer þykir þvert á
móti mikið mæla með henni, því Mn heldur fram þ"í, sem eg álít
rett og sanngjarnt; hún heldur fram [afnréttl milli íslenzku og dönsku
embættismannanna, sem eru í sömu eða í líkri stöðu þar og her, og
þessi skoðun er rett og sanngjörn, þegar að öðru leyti eru gjör~ar
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sömu þekkíngarkrbfur til beggja; en annað mál er það, hvort stjórn-

in þykist geta aðhyllzt þetta jafnrétti; eg held "i~ þurfum því mlð-
ur ekki aC>gjöra okkur neina "on um það, og það sýnist mer mega
ráða af sjálfum frumvarpsástæðunum, en þegar SYO er, þá hallast eg
a~ skoðun minni hlutans, því hann heldur ser sem næst frumvarp-

inu og stíngur einúngis upp á nokkrum breytíngum í því, en það
er sjálfsagt, hann sleppir um leið jafnréttinu. Stjórnin hefir ætlazt

til, að þfnglb segM álit sitt um frumvarpið, um það, hvort embætt-
mennirnir, sem frumvarpið talar um, þyrfti launavíbbætnr, og þá

hverjar, og þetta tekur minna hlutinn fram í breytíngum sínum við
frumvarpið, og af því eg held ekki hjalpí að fara leingra, þá felli
eg mig betur við þessa a()fer~ minna hlutans, og eg vona, að stjórn-
in og ríkisþíngtð gefi tillögum minna hlutans gó'ðan gaum, því þær

eru sannarlega mjög sanngjarnar, og geta vissulega ekki verið minni,
en þær eru. AC>fara aC>tala her um aðra embættismenn, en frum-
varpið talar um, álít eg ekki eiga víð, það er að fara út í aðra
sálma, og getur, ef til vill, spillt fyrir málinu; eg segi þetta ekki í
þeirri "eru, að eg ekki vlburkenní, ab þessir menn þurfi a~ fá betri
kjör, en þeir hafa, heldur af því að eg se ekki, ab þeir geti kom-

izt her að,
AC> (iClru leyti skal eg lýsa því yfir, að eg treysti stjórninni og

ríkisþínginu svo vel í þessu máli, að þó álit meira hlutans verbí of-
an á, og þannig ekki komi frii þínginu neinar beinlínis upp.ísténgur,
en einúngis verði bebið um, að laun íslenzku embættismanna verðl
sem fyrst bætt, eins og verða má, í hlutfalli vlð dönsku embættis-
mennina í sömu eða lfkri stö'ðu, af því þeir þurfi þess fyllilega vlð

(og það hefir meiri hlutinn beinlínis sagt), muni það verða tekið til
greina með allri þeirri sanngirni, sem gjöra má r;lC> fyrir hjá hverri
gÓClri og réttvíerl stjórn, og þannig álít eg málinu borgið, hver að-
ferðin, sem enn er viðhöfð, og skal eg ekki fara um málið fleirum

orðum.
Arnljótur 6lafsson: Hinn háttvfrtí þfngmaður ÍsfirMnga gjörM

mikið úr, hvað nppástúngur minna hlutans væri hlægilegar, og margir
gamansamir þingmenn taka "íst undir það með honum. Honum
þykir hlægilegt, aC>biðja um eitthvað í tölum, en honum þykir ekki
hl ægilegt, að biðja um það í bókstöfum eður í békstafarelkníng, sem
þ6 er mikið hærri, því sá reikníngur er étakmarkaður j hann vill
ekki opið bréf með tölum, en oplð bréf með b6kstöfum (Framsögu-
maður : Nei). Jú, því ekki það j það er þó einmitt talnareíkníng-
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ur minna hlutans, er hinn háttvirti þíngmaður hefir á móti; en hann

elskar b6kstafareikníng sinn. Allt hjá meira hlutanum er svo 6,í-
kveðið, að þab er eigi of sagt, þegar hinn 6. konúngkjörní líkti þVÍ

víð hrátt skinn, eður þá "ið margllttu ; en hver á nú að akveða það,
sem svona eró,íkveOif> '? Þíngmaðnr Mýrarnanna segir : þegar eg
veiti launin, þ,í skal verða veitt; eg skal láta ærlega í askana ykkar,
piltar, þegar eg á að fari að skamta í þ/l, en núna f,íið þið ekkert".
þeim kemur d.ível saman, honum og þíngmanni Ísflrðfnga ; þfngrnað-
ur Ísfirðinga segir: "eg vil þeir f,íi luunavíðbót, en gjiir þri það, eg

vil ekki gjöra það; eg vil elmingis, að þeir fM jafnrétti ; en svo get-
ur hvorki hann ne nokkur annar sagt, í hverju þetta jafnrétti se

innlfallð, þó her svo lægi felisti yfir laun allra embættismanna í
Danmörku. þ,í kemur mí nr. 3, "sem allra fyrst". Sumir halda
þetta standi nú í sambandi við fjárhagsmal vort við Danmörku, og
er þá eiginlega beðið um fjárhag sem fyrst, en ekki launin; en mer
sýnist nú meiri hlutinn ekki gjöra ráð fyrir neinu sambandi milli
fj,lrhags og launa, því eg se ekki annað, en að þeir vilji einhverja
óendanlega bókstafastærð. Eg vil í annan stað halda mer við jörð-

ina, og segi, hvað eg vil í tölum. Framsögumaður segir um meira
hlutann: "Ver segjum álit vort", En hvaða álit er þetta? það
er getgáta, svar lít í hött; þín gm enn "ilja senda bænarskrár um
Iagasköla, brinaðarskdlu, kollektusjöð og allt þess konar, en þeir, sem

hafa vilja'ð biðja U111 þetta allt sanian og ákveðlð upphæðir, þeir vilja
ekki ákveða 1 skild., þegar stj6rnin segir, að "er skulum biðja.
þa'ð er ekki hlægilegt, að biðja um kollektusjéð, eins og ver hefðum
fjárf()rráð, en nú þegar oss er leyft að blöja, þá er það hlægiJegt, og
því má ekki biðja um 1 skildíng úr ríklssjéðí, heldur clmingls um
jafnrétti úr rfkissjöðí og sanngirni að auki. En hvernig fer nú, má

eg spyrja, ef komingur gæfi oss lagaskóla, Iofaöl oss fe úr ríkissjóði,
og spyrði oss svo að, hve mikið fe þyrfti til hans, og segði oss að
til taka laun kennaranna? Ætli hinn luittvirtl þingmaður Ísfírðínga
komi þá til og segði: "Í öllum bænum ákveðíb þer eíngar tölur,
byggit'J þer skólann með tómum bókstöfum og Iauníb kennurunum með
bláberu jafnrðtt! og sanngirni. Eg vil heldur eingan lagask6la, það
segi eg satt, heldur en að ríkisdagurinn f,íi fíngur í tölum vorum ;
þer getið ekki nærri, hvað mer er illa "ið, að rfkísdagurlnn fari með
tölur, ekki sízt núna, síðan að hann lagbaðí einhverja met'! þessum
30,0001((

Gísli Brynjtílfsson: Mer finnst þetta mál í sjálfu ser vera of-
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boð einfalt, þar sem stjórnin að eins hefir spurt oss um álit vort á
máli, sem ver eigum svo ofbo'b hægt með að svara upp á, og furða
eg mig því á því, hve framsiigumanni hefir tekizt prýðilega að
veíja það ; en þá eru nú astæðurnar farnar að verða heldur en ekki
veikar, þegar menn einnig eru farnir að ráoa þíngmönnum til, a~
fallast þó heldur á álit minna hlutans, því annars verði atkvæða-

skráin svo laung, Eg tók það fram áoan, að ef "er nú samþykk]-
um, ao laun embættismannanna skuli vera svo og svo mikil, þá lægi

beinlínis í því, að '"er um leið segjum oss Iúsa til, ao leggja þetta
fe fram, hve nær sem "er fáum fj,irhagsrá~ landsins, og orð fram-
sögumanns um, a~ ,"er tölum her að eins um, að taka úr sjóOi ann-
ara manna og slíkt se að eins hlægilegt, sem satt er, eiga her því
enn hvergi við ; en hitt hefir mer þótt værina að heyra, að vara-
þíllgmilourinn úr Dalasýslu og eins hinnháttvirti þfngmaður Mýra-
manna hafa tekið svo vel undir það, að þá mundi þeir fúsir á að
sýna, hve vel þeir vildi fara með embættismenn ina, ef vio nú sjálfir
hefðum fj,írhagsrao vor, því þá held eg að þeim væri einnig nú rett-
ara, að gefa atkvæði :sitt með minna hlutanum, ef menn að eins geta
sannað þeim, að alþíngi á þann hátt eingan veginn bindi hendur
sínar fyrir fram með tilliti til fjárhagsmálsins. Hinn hnttvirt] fram-
sögumaður hefir mí reyndar viljað segja þetta, en eg held þó ei,
að hann hafi sannað það, því eg get ei með nokinu móti sðð, að
þao rýri rett alþíngls hið allraminnsta með tilliti til Ijarhagslns, þó
það nú segi meiníngu sína um laun hinna íslenzku embættismanna; í því
liggur þó alveg eingin vlöurkennfng á hinu, 110 "er álítum það rett,
að hinn danski tíkisdagur ráOi einnig (j,írll1lg Íslands, og stjémlu

hefir þá allt eins bundið sig fyrir fram í hina stefnuna, með því að
vera nú að spyrja alþíngi all meiníngu þess um slíkrar tegundar
mál. Og hvað jafnrettinu viðvíkur, þá se eg nú æ betur og betur,
því leingur sem eg hugsa IlIII það, að það er eingan veginn nokk-
urt verulegt [aínréttl fyrir Íslendínga, sem her ræðír um, heldur a'b

eins sá rettur vor, að mega nú gjöra alla embættismenn landsins að
dönskum, en ei íslenzkum embættismönnum; því þetta gjörum víð
óneitanlega með því, að svara stjórninni nú aD eins því upp á spurn-
ingu hennar, að ver getum ekkert um rn.íllð sagt, þar sem það ei
korni oss hötíð víð, heldur að eins ríkisdeginum danska og konúngl
vorum. Finnst mer þetta því í rauninni mjög háskaleg skoðun,
þar sem svo margt annað leynist í henni, en eiginlega kemur fram,
og ekki á eg heldur hægt með að skilja, hvernig slík aðíerð eigin-
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lega á að flýta fyrir, a~ fjárhagsskilna~urinn komist á milli íslands
og Danmerkur; því eg. held varla þa~ bæti nokkuð, þ6 menn nú
vilji fara a~ blanda fleiru saman, fyrst slík öeðllleg samb löndun svo
leingi hefir átt ser stað um eitt eh fleiri árí~andi mál.

Framsögumaður : Þíngma~urinn úr Borgarfjarðarsýslu t6k það
fram, að ver hefðum haft b6kstafareikníng í uppástúngum vorum, en
hann talnareikníng; mig furðaði á því, ab hann skildi finna að því,
að ver hefðum hnikað bókstafareikníng, þar sem hann hefir þ6 opt
sjálfur brúkab hann; hann tók líka fram, a~ bókstafareikningur heíðí
verið hafður víð annað mál li~ur, og var hann álitinn þá n6gu skýr;
og eg held, að bókstafareikningur meira hlutans se svo skýr, að
ekki þurfi að útskýra hann með tiilum. Hann fann líka að því, að
meiri hlutinn færi fram á, að embættismiinnum her væri gjört jafn-
reW vi() Sam kynja danska embættismenn, en minni hlutinn hefir ekki
sjálfur geta~ komizt hjá þvi, a() brúka þetta orð jafnrétti, og er þetta
orð víst ei éskíljanlegrn hjá meira hlutanum, en hjá minna hlutan-
um (Arnlj6tur 6lafsson: Jlí); eg held, að jafnrétt] se auðskllíð,
og allir sj,ii, að það er ekki jafnrétti, sem farið er fram á í 5. gr.,
þar sem embættismannalaunin eru sett lægra her, en allra tilsvarandi
embættismanna í Danmörku; því eins og þao ekki er jafnrétti, að
embættismenn her skuli hafa jöfn laun við þri, sem bezt eru laun-
aðir í Danmörku, eins er það ekki jafnretti, a~ þeir skuli hafa sömu
laun og þeir, sem minnst laun fá þar, og gegna hinum tilsvarandi
embættum, en allrasízt er það jafnréttl, að þeir skuli hafa lægri laun
en þeir allir saman. Þa~ er ekki heldur satt, sem þingmaður Skag-
firMnga sagði, að uppástúngur meira hlutans miðuðu til þess, að gjöra
embættismenn vora danska. Ver viljum, að embættismenn vorir hafi
jafnretti við tilsvarandi danska embættismenn meðan fjárhagurinn er
ðaðskílinn, annað ekki; ver höfum ekki gjört ástandi() eins og þa()
er orðíð, en ver verðum að taka ástandið eins og það er, og laga
oss eptit því, og ver höfum rétt til a~) byggja á því; þetta er allt
annað, en að flokka embættismenn vora með dönskum embættis-
mönnull;: Frumvarpið á ekki víð, af því það tekur fyrir að eins
einn flokk fslenzkra embættismanna, og þarf ekkert opið bréf til þess,
a() veita þeim launahækkun; það hafa á~ur fyrri ekki orðið nein
vandræði úr, að akveða laun þeirra í fjárhagslögunum, og verða lík-
lega ekki heldur her eptir, og er það því ekki að svara út í hött,
þ6 ver segjum, a~ til þessa þurfi ekkert opið bréf,

Vilhjálmur Finsen: Ef fjárhagur íslands yr~i innan skamms
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að skilinn frá Danmerkur, eins og ríkisþíngið og alþingi hefir farið
fram á, þá ímynda eg mer, að það gæti fremur verið hagur fyrir
Ísland, að launalög fyrir embættismenn her væri komin lít fyrir að-
skilnaðinn, því vib aðskilnaðinn mundi að líkindum árlegt tillag verða
lagt Íslandi úr rfkíssjéðnum, sem yrði reiknað út eptir mismuninum
á tekjum og útgjöldum landsins, og værí þá ekki ólfklegt, að farið
yrði eptir útgjöldunum eins og þau væri, þegar aðskilnaðurinn yrði,
svo að ef búið væri þá að hækka laun embættismanna, þá mætti
gjðra ráð fyrir, að tillagið yrbí þeim mun hærra. Ef þar á móti
mál þetta biði, þangað til eptir að fjárhagurinn væri að skilinn, þá
væri hið fyrsta, sem þá kæmi fyrir þíngíb, að hækka laun embættis-
mannanna, og yrM þfngið þá að taka við þeim í bágu astandi og
í skuldum, og yr'ði þá að taka þá launa viðbót úr landsíns sjóði. Eg
skal skýra þetta betur með tölum. Ef fjárhagurinn yrðí að skilinn í
ár, eins og nú stendur, og menn setti svo, að mismunurinn á tekj-
um þeim, sem taldar eru frá Íslandi og útgjöldum landsins væri t.
a. m. 10,000 rd., þá mætti gjöra ráð fyrir, ab Ísland feingi í árs-
tillag úr ríkissjóðnum þessa 10,000 rd. Ef þar á móti að skilnaður-
inn yrði að 2 árum liðnum, og í millitíð væri búið að hækka laun
embættismanna her á landi, um t. a. m. 2,000 rd., þá mætti gjöra
ráð fyrir, ab tlllagið hækkaði um þessa 2,000 rd., og yrOi þá 12,000 rd.
Af þessu leíbir, að ei verður sagt, að alþíngi með því ao fallast á
þetta frumvarp ákveði, hvað leggja eigi úr sjóN Íslands, heldur er
það lagt úr rfkíssjöðnum, og er þetta ekki 6sanngjarnt, af því em-
bættismenn her hafa í seinni tíð ekki haft jafnrétti vil) embættis-
menn í Danmörku í samkynja embættum, sem þeir þó höfðu áður,
því frá aldamótunum og lángt fram eptir hölbu embættismenn her
her nm bil jöfn laun við tilsvarandi danska embættismenn, en smám-
saman gleymdust hinir íslenzku embættismenn, þegar dönsku em-
bættismennirnir feingu lannahækkun. Sem dæmi upp á þetta skal
eg geta þess, að t. a. m. háyfirdómarinn í landsyfirréttlnum hafði
aður fyrri her um bil öldúngis sömu laun og háyfirdómarar í
Danmörku; landfógetinn hefir sta'ðið mco sömu launum síðan 1812,
nefnilega 600 rd., og munu amtsforvaltarar í Danmörku, er honum
mun helzt verða jafnað saman víð, þá eigi hafa haft meira, en nú
eru laun amtsíorvaltara í Danmörku stigin til 1,200-2,500 rd. ár-
lega. þao er nú f sjálfu ser eíngiun verulegur munur á meira og
minna hluta nefndarinnar, en ef menn fallast á uppástúngu meira
hlutans, sem geíngur út á, að ráða frá að frumvarpið fái lagagildi,
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þá er það spursmál, 'hvort það ekki muni spilla fyrir málinu; þetta
er einkum komlð undir þVÍ, hvort hlutaðeiganda rái'lgjafa er mjög
umhugað um þetta mál, sem mer ekki er kunnugt um, og gæti
eg hugsað, a~ honum, ef til vill, ekki væri þa~ svo mjög, af
því að þa~ er fjárhagsrnál, en í þeim málum sýna raðgjafarntr alla
sparsemí, og veita ekki gjarnan meira en ekki verður hjá komizt;
ef honum nú ekki er mjög umhugað um mdllð, getur verið að hann
hafi sent þessar uppástúngur um launaviðbót til þíngsins, af því hann
hefir ekki getað komizt hjá því, að hugsa líka um íslenzku ernbætt-
mennina, IÍr þVÍ að verið er að búa til lög um launahækkun fyrir
embættismenn í Danmörku; og ef þíngíb ekki fellst í því verulega
á frumvarplð, heldur setur fram kröfu um [afnrðttí, þá er ekki 6-
mögulegt, að raðherranum kunni að þykja mallð ekki nægilega upp-
lýst, til þess að veitt yrði slíkt jafnrétti, og hann tæki svo tilefni af
þessu til a~ fresta malínu, þangað til máli~ um fjárhagsal'lskilna~inn
væri um garð gelnglb, og kann þá að verða svo, ab málið eyðíst með
þessu; en þetta er sem sagt komlö undir þVÍ, hvort raðgjafanum er
mjög umhugað um mallö eða ekki. Þa~ er einginn vafi, Um, að ÍS-
lenzkir embættismenn hafa helmtíngu á jafnretti ,·m þá dönsku, og
hafa hart það til skamms tíma, og er eingin ástæða til að víkja frá
kröfunni til jafnréttís, en það er spursmál um það, hvort lllenn með
þvi muni ná tilgánginum, því þa~ er lángt að stökkva allt í einu
frá því, sem nú er, og til fullkomlega [afnra launa víð tilsvarandi
danska embættismenn. Eg held því, að rettast se að halda ser vi(')
frumvarpið, en gjöra að eins nokkrar ekki ef verulegar breytingar á
þvf, eins og minni hlutinn hefir gjört, því ef svo er farið ab, þá má
álíta vist, a(') nokkur launahækkun falst, sem er fullkomnasta þörf á
fyrir embættlsmennlna, þa~ er ekki rett skoðað, að þ6 þíngi~ segi
álit sitt um þetta mál, þá veiti það þar með penínga þessa, því
stjórnin hefir elnúngls sent þinginu þetta frumvarp til þess að leita
álits þess um það, hvort þessl launahækkun, sem það hefir sttingíð
upp á, se hæfileg, og mer sýnist, að þíngíð eigi ab svara þessari
spurníngu blátt á fram eins og blín er fram sett, og segja hrein-
skllnlslega, að þau se of lítil og þurfi ab hækka þau hæfilega.

Frarnsögumaður: Eg vil a~ eins svara hinum hefðraða 4. kon-
úngkjðma-þíngmannl upp ft það, er hann sagði, a~ allt væri korníð
undir því, hvort stjórnarherranum vært annt mn málið eður ekki,
þá er það satt að vísu, en þíngíb má ekki binda skoðun sína um
þa~) hvað rett se, vlð það, hvaða álit þessi og þessi rá~gjafi hafi á

1507



málinu, því þó þessi raðgjaf] kunni ekki ao hafa hug á málinu, get-
ur vel verið, að annar rabgjafi komi eptir hann, er hafi aðra skoð-
un, og það er ekki einu sinni víst, að sá rábgjafl, sem sendi frum-
varpið til þíngsins, verði ráðgjafi, þegar það kemur aptur fr;i þíng-
inu; en eg gjöri ab öðru leyti ráC! fyrir, aC!rabgjafinn vilji fara eins
vel með embættísmennína her, eins og embættismennina í Danmörku,
og hafi tillit til bendínga þíngsins um það, að láta embættismenn
her hafa Sömu kjör og embættismenn í samkynja embættum í Dan-
mörku. Hinn 4. konúngkjörni þíngmaður sagði, a~ embættismenn her
ætti að hafa [afnréttí vlð hina dönsku, en hann híkaði ser samt víð,
að krefjast sömu launa fyrir þá; í þessu þykir mer liggja mótsögn,
því annaðhvort er fyrir hann, að fallast þá á uppastiingur meira
hlutans, eða tiltaka þá svo háar launavíðbætur, að jafnréttl fái~t,
svo að hann verði ekki á móti sinni eigin skoðun. Eg er ekki eins
harður eins og hann, því mer sýnist nóg, að taka fram í álitsskjal-
inu þær grundvallarreglur, sem ætti a~ hækka laun embættismann-
anna eptir, en það er allt annað, en að biðja um löggildíngu frum-
varps til opins bréfs í því máli, sem alþíngi hefir ekkert atkvæði í.

Vilhjálmur Finsen: ÞíngmaC!ur Ísfirbínga hefir ekki skiliC!mig
rett ef hann heldur, að eg áliti að [afnráttl væri komið fram í frum-
varpilm ; þetta var ekki mín meiníng, en eg áleit, að frumvarpið,
einkum með nokkrum hæfilegum breytíngum, væri betra en ekki neitt.

Framsiiqumaður : En mín meiníng var sú, að geingi hinn 4.
konúngkjörui þingmaður út frá jafnrétti og vildi heimfæra það upp
á frumvarpið, þá yrOi að tiltaka launaupphæðlna með svo háum töl-
um, að jafnrétti feingist. En ef hinum 4. konúngkjörna þíngmanni
sýndist ekki aC!fara svo langt, þá sýnist mer að se híð eina rétta,
að benda stjórninni á jafnréttlð, og sýna henni, hvernig á því stend-
ur, ab því er ekki gefinn gaumur.

Vilhjálmur Finsen: Eg hefi ekkert á móti því, ao íslenzkir
embættismenn hafi heimtíngu á jöfnum launum við danska, en eg
er hræddur um, að stjórnin gángi ekki inn á það, vegna þess að
menn hafa þá meiníngu i Danmörku, eins og líka sjá má á astæð-
um frumvarpsins, að menn þurfi ekki eins há laun her og þar.

Arn7jótur Ólafsson: Eg ætla mer ekki a~ tala um jafnrétt!
eða um opið bréf, eða eins og meiri hlutinn, aC!gefa þa'b í öðru orð-
inu, sem eg tek í hinu, en eg tek það fram, að ef þíngíð ei tekur
uppástúngur minna hlutans, þá vil eg spá því, þótt eg ekki se forn-
spár, að þal> verður því a'l> kenna, ef embættismenn fá ekki launa-
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'\'i~bót, en ef stjórnin af sjálfri ser veitir þeim hærri laun, þá hefir
alþíngi gefið sjálfu ser á munninn. Ef þíngmenn fallast á meira
hlutann, þá leggja þeir á tvær hættur um það, hvort nokkuð muni
fást, og ern þá líkastir þeim mönnum, sem ekki vilja gjöra neitt
gott sjálfir, en vilja láta aðra gjöra þab; en af þessu kann það a~
leiða, ab ekkert verði gjört fyr en fjárhagnrinn er ab skilinn, og þá·
verbur landlð ab taka "ib embættismönnum sínum því nær hrepp-
lægum. þal> er mer ösklljanlegt, ef þíngmenn vilja spilIa bæði fyril'
ser og embættismönnum sínum af tómum orðaleik meira hlutans,

Ásgeir Einarsson: Eg var búinn ab einsetja mer ab standa-
ekki upp, og það var má ske óþarfi fyri!' mig, því- met mun ei tak .•.
ast að sannfæra þfngmenn um það, sem þeir ekki vilja sannfærast:
um, en eg víl vekkí sleppa því, að geta um nokkuð í áliti minna.
hlutans, sem mer ei líkabl. Þegar eg fyrst sá álit minna hlutans,
voru þar ýms orð, sem eg heIt ab hann hefði sett þar að gamni'
sínu, en sem eg nú se að muni eiga ab vera alvara; þar sem minni
hlutinn talar um gestrisni embættismanna og segir, a'ð alþýða sýni
embættismönnum því meiri vírðfngu og hlýðnl sem þeir eru gest-
risnari og ríkari, þá eg "ii nú spyrja: hvað ætli ab rfklsþíng Dana
hugsi um hlý~mi manna her, þegar þíngib segir því og stjórninni, ab
hún se grundvölluð Ii gestrisni embættlsmannanna, eða að embættis-
mennirnir Ii Íslandi se gestrisnir, til þess ab fá alþý'ðu til a'ð hlýba
ser? Minni hlutinn var einnig ó\'i'ðurkvæmiIegur í orðum, þegar hann
sagðí, að meiri hlutinn 'Vildi hefna sín á hinum konúngkjörnu (Arn-
ljótur Ólafsson: Eins og vildi hefna sín); þa'ð er eins övíður-
kværnllegt, því það er hið sama sem ~ segja um þá, ab þeir brjóti
á móti sannfæríngu sinni, samvizku sinni og alþfngjstllsklpunínnl, ef
hefnd þessi ætti a'ð vera fólgin í atkvæðagreiðslu konúngkjörnu þíng-
mannanna, því það er það helsta, sem bændur eiga her a'ð sælda vif)
embættismenn þessa. Þíngma'ðurinn hefði átt að fara varlega út í
það, að stínga upp á. miklu úr rfkissjöðnum, því í það vildi meiri
hlutinn fara varlega, þó hann feginn vildi taka sem flesta embættis-
menn, ef hann hefði mátt, inn undir launavlbbdtlna ; en ef meiri hlut-
inn ekki hefði gjört það, sem hann mátti, þá hef'ði mátt brigzla hon-
um; eg þarf ekki ab svara ástæ'ðum minna hlutans, það er nóg búi'ð
ail gjöra það, en eg vildi ail eins sýna þetta víðkomandi stefnu
nefndarinnar, og var eg í vetur heima hjá mer ekki litiil glaður,
þegar eg fretti, ail mál þetta mundi verða lagt fyrir þíngíð, því eg
beIt þail yrM gjört á annan hátt, en nú er orMil; eg heit að þessi
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launavíðbót næði til allra embættismanna, og a~ alþingi ætti algjör-
lega a~ gjöra lít um þnð, en þegar nú á að leggja álit þingsins und-
ir dóm ókunnugra manna á rfklsdeglnum, þá. er varla vanþörf á þvi,
a~ skýra frá þv! í smjörpundum og kjötpundum. hvað það kostar
að lifa her, en mí verður ríkisdagurinn kunnugur öllu rístandi her,

þegar hann fær skýrslur minna hluta nefndarinnar. Meira hlutanum
þótti lím í varlð, að segja álit sitt um f1ía einstaka embættismenn,
og vildi líka mega hækka laun þeirra, sem vest er launað, og mest
eru þurfandi. Sama skiptíngarhugmynd kOI11 fyrir íÍ þjó'ðfundinum,
og ætla eg .ekki að lofa þá sanngirni, sem lýsir ser í henni. þao

getur vel verið, að einhverjir kunni að álíta, a'ð bændurnir í nefnd-
inni hafi níözt á embættismönnunum af heimsku og nlrfllsskap, en eg
þekki þíngrnann Ísfirðinga svo, að eg veit, að það er óþarfi að bregða

honum um þetta, og "eit hann ein" vel og hver annar, hvernig þessu
máli hagar í Danmörku. Meðferðin á þessu nuilí sýnir, hvernig

menn geta gjilrt málin flókin; því nú eru komin SYO mörg breyt-
fngaratkvæbí víð minna hlutans uppástúngu, að eg tel það óvíst, hvort

ríkisdagurinn muni nú heldur fallast íÍ minna hlutans uppástúngur,
en jafnréttis nppdsningur meira hlutans, ef baðar uppástringur yrðl

lagðar fyrir hann.
Arnljólur Ólafsson: (- Í því hann stöð upp, kvaðst forseti eigi

mega gefa fleirum orðíð að sinni, því margirþíngmenn hefði þegar
beðíst þess, a'ð leitað væri atkvæða um, hvort þessari umræðu mætti

eigi vera her með lokið), - þao voru að eins fáein orð, er eg vildi
fá a~ tala I (- Forseti: Já, þau verða þá að vera sárfá fyrst um
sinn I) Mer þótti nú heldur en ekki vera kominn hiti í grjónin hjá
þingmanninum úr Strandasýslu, er hann Iærðí það að mer, ~ eg
heföí talað um gestrisni embættismannanna svo sem no gamni mínu,
Svo korn hann þ1i með nýja astæðu fyrir meira hlutanum, og það
var sú, að ser hefði dottið þegar í vetur einmitt hin sama skoðun
í hug sem honum. Skoðun meira hlutans er þá orðin veturgömul ;
það er ljótur skaðl, að Mn er eigi eldri en tvævetur ..

Forseti (hríngdi): þetta ætlar að verða heil ræða, er krefur
svars í móti, en eg "ero nú að taka orðíð frá þingmanninum, "egna
þess a'ð 16 þíngmenn hafa þegar be~izt þess skriflega, ab leita at-
kvæða um að umræðunum se hætt, og má því ei gefa tilefni til nýrra
umræðu ao sinni.

Leltaðí forseti síðan atkvæða um það, hvort þessari undirbún-
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~ngsumræ~u skyldi her með lokið, og nr það samþykkt með at-
kvæðafjölda.

Skorabi forseti síðan á formann nefndarinnar í málinu um úr-
ræði við hallæri, ao hann sæi til ab nefndaralitið kæmi ei seinna til
sín, ensnemma á sunnudaginn, þar málið ab öðrum kosti gæti eigi
komizt að á þessu þíngi.

ÁkYao forseti því næst fund næsta dag kl. 11, og gat þess, ab
þá mundi læknamálið koma til undlrbúníngsumræðu, og fjárkláða,.
málið til ályktarnmræbu.

Fundi slitio.

13. ágúst - þrítugasti og sjötti fundur,
Allir á fundi. Þíngbtík frlí sfðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá til undirbúníngsum-

ræðu málíð um stofnun læknask óla her á landi.
Eg hefi látið prenta niðurlagsatrlðl nefndarinnar í þessu máll,

og eg vona þíngmenn hafi þau vio hendina.
Framsögumaður er hinn háttvirti 6. konúngkjömi þíngmaður.
Málifl afhent framsögumanni.
Framsögumaður (Jón Hjaltalín) : Eg ætla ab leyfa mer ab

geta þess, ab eg hefi beNb annan þíngskrifaranna, afl lesa upp nefnd-
aralítíð , af því mer er halfillt í augunum.

S~an las annar þingskrifaranna upp nefndarálltíð svo hljöðandh

Alþíngi hefir kosíð oss undlrskrífaða í nefnd, til ab segja álit
vort um uppástúngu dags. 22. jrilí þ. á. frá mer, landlækni Dr.
Hjaltalín, um, ab alþíngi endur-nýi þá bæn sína til konúngs, ab end-
urbót verði gjörb á læknaskipun her á landi.

Eptir al> Vel' höfum haft fund með oss, og rætt þetta mál, skul-
um ver her með leyfa oss, ab láta í ljósi álit vort um málib á þessa
leib.

Eins og þíngmönnum mun kunnugt vera, hefir Iæknamálíð opt
verib boribupp á alþingi, og hefir þíngib jafnan sýnt, ab því er
mjög annt um þetta mál, eins og von el' til, þar eo læknaskortur-
inn á landi þessu verbur að því skapi þringbærarí og tilfinnanlegri,
sem fólki'6 fjölgar meira. Stj6rnin hefir mí ab vísu í þettA sinn
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eins og fyr, láti~ hinn háttvirta konúngsfulltrúa skýra þínginn frá,
að henni se og mjög annt um þetta mál; en þó "er fúslega og þakk-
látlega viðurkennum hennar göðu tillögur og akvarðanír, þá hefir
það þó eigi dulizt fyrir þínglnu, að hún sýnist eigi enn þá að hara
fallizt á aðalstefnu þá, sem þínglð hefir jafnan haft fyrir augum í
þessu máli, en sem er því afsakanlegrí og nátnirlegr], sem hún er
byggð á ásigkomulagi landsins sjálfs, og á þeirri tilhögun, sem höfð
var á læknasklpunlnnl her á landi um lángan tíma, eptir að hún
"ar sett á fót.

Þegar ver nefndarmenn grunnskoðum Ill;;l þetta. getum ver ekki
betur séð, en að hin fyrri álitsskjöl frá alþíngi í þessu máli, og
einkum álltsskjallð frá 1847, se á góðum rökum bygg~, og mest
samkvæm þörfum landsins og skoðun þjóðarlnnar. þao vakir her á-
vallt fyrir landsmönnum, að naumast muni her verða komið á lækna-
skipun, nema menn, eins og áður var títt, setji á stofn læknakennslu
her á landi. Saga lands vors sýnir það og, að með því fyrirkomu-
lagi, sem haft "ar á læknakennslunni her á öldinni, sem leið, gekk
læknaskipunin langtum greiðara og fljótara áfram, en á þessari öld,
eptir a~ þessu fyrirkomulagi var breytt, og menn fóru að treysta
einúngis þeim læknum, sem lært hefði erlendis.

Ver vitum það vel, að margir eru þeir, sem álíta það ogJorn-
íng, að stofna læknaskóla her á landi, bæðl af því, að her se svo
fólksfátt, og líka af því, að her vanti öll áhöld til slíkrar kennslu;
kennslan mun, segja þeir, verða mjög ófullkomin og ónóg til þess,
að mynda göða lækna. Slíkt verður eigi lært nema í stóru stöðun-
um, þar sem er mikil mannmergð og stórir spítalar; ölllæknakenusla
her verður að eintómu káld; það verður nokkurs konar halflærdóm-
ur, sem til einkis er nýtur. Þa~ mætti nú virðast nóg, a~ svara
slíkum mótbárum með reynslu fyrri aldar, því hafi menn þá, þegar
fólksfæ~in var lángtum meiri, en hún er nú, þegar allar kennslubæk-
ur voru langtum ófullkomnari, en þær eru lÍ vorum dögum, þegar
menn vantaði mestöll þau verkfæri, er menn hafa nú til slíkrar
kennslu, hafi kennslan þá, segjum ver, verið viðunanleg, og komið
að göðu haldi, því skyldi hún þá eigi geta orðið að göðu gagni nú
á vorum dögum?

Allir þeir, sem mæla svo mjög á móti læknakennslunni á landi
her, virðast að gleyma því, að land þetta, eins og hvert annað land
í heimi, hefir sína sérstaklegu sjúkdóma, sem menn þurfa að þekkja
réttllega, á'bur en menn geta komizt niður í þeim. þat! er nú ao
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'\'fSll satt, a~ hin almenna læknamenntun, sem kennd er vib alla há~
skóla í norðuralfunní gjörir það a~ verkum, að læknirinn getur með

tímanum attað sig á sjtíkdómum serhvers lands, þegar fram líða
stundir, en bæði er það, að þetta er eigi ætíð svo hægt, sem menn
hugsa, enda skal og ekki alllftinn tíma til, að átta sig rðullega í
sjúkdématllfellum á eins margbreytilegu og elnkennllegu landi, sem
land vort er. Til að sannfærast um þetta, þurfum ver ekki annað,
en nefna þá 2 sjúkdóma, sem her eru hvað algeingastir og hættu-
legastir, sem er holdsveikill og Iifrarveildn, og það mun varla nokk-
ur efi lí, a~ hefði spítali og lækna kennsla verið her um hrfð, mundi
þekkíngín á þessum sjúkdómum vera leingra á veg ko mín , en hún

nú er. A'ð hvert serstakt land hafi sína sérstaklegu sjiikdému, bæðl

a~ eðll og tegund, og með ýmsum mismun og ttlbreytíngum á ásig-
komulagi þeirra og framkomu, er almennt viðurkennt á vorum dög-
um; en þar af virðíst þá beinlínis a'ð leiða, að her þyrfti lækna-
kennslu serstaklega fyrir þetta land. Ver sjáum og heldur ekki, a'ð
þessi læknakennsla þyrfti að verða svo örðug her á landi, sem margir

virðast að ímynda ser; því eins og kennslubækur og önnur kennslu-
áhöld í læknísfræðínnl eru nú orbín miklu fullkomnari og almenn-

ari en á'ður, þá mundi og úngum mönnum, sem Ielngíð hafa hinn
nauðsynlega vísindalega undírbiinfng í skrilanum ekki veita örðugt,
að nema svo míklð í læknlsfræðínní, sem þarf, til að fara með þá

sjúkdóma, er her koma fyrir á Íslandi, og ver ímyndum oss, að þeir
gæti orðið Því Ieíknari í meðferð hinna innlendu sjúkdóma, sem þeir
hefbí þá ávallt fyrir augum, meðan þeir væri að læra. þa'ð vlrð-
ist og sem mí se talsvert efni til sjúkdérnaþekkíngar í Reykjavík og
nágrenni hennar, þvi að meðtöldum 3 hinum næstu sóknum, eru
mí her um bil 4,000 manns her á litlu svæði, a'ð ver eigi tölum
um fjölda flskiveíðamanna og ferðamanna, sem sækja hfnga'ð í bæinn
og ber um nesln, og dvelja her leingur eða skemur.

En eins og læknakennslu mundi verða hægast víð komið, ef
her væri sjúkrahús, eins er og þess hattar stofnun mí orðin bráð-
nauðsynleg, bæðí fyrir bæinn, flskíverln her á Suðumesjum, og að-

komum enn og ferðamenn, sem opt leggjast veikir her í bænum. Þa~
hefir flestum útlendum ferðamönnum þótt heldur aumlegt og næst-
um óþolanda, ab ekkert sjúkrahús skuli finnast á öllu landinu, enda
er það og óneitanlega heldur aumlegt, að þegar ferðamenn, sem opt
ber víð, verba veikir eða slasast á einhvern hátt, þá liggur opt víð,

a~ þeir megi liggja her á götunum, og dæmi eru til, að ferðamenn,
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sem veikir hafa verið, hafa mátt bíða heila tíma, á~ur en eitthvert
húsaskjöl yrði feingið handa þeim. Þegar þeir ern þj.iðir af næm-
um sjúkdómum, eða þess konar sjúkriómum, sem þykja andstyggi-
legir. er varla efa ekki mögulegt, að fii þeim húsaskjúl. pegar

næm ur sjtikd.imur kemur upp á einu heimili, þ/i er ekki um að
flýja, heldur hljóta allir Í húsinu að verða veikir, af þVÍ einginn

vereur fluttur burt. Petta þykir iillnm, sem um það tala, þVÍ óþol-
anlegra, sem þaoer heyrum kunnugt, ao fatækir fiskimenn verða ár
eptir ár að gjalda hinn svo l<allaða spítalahlut, enda er nú svo kom-

Ið, að menn eru orðnir harola óánægðir með þenna toll, er einginn
þykist sjá fram á að komi þeim, sem veikir eru, að nokkru haldi.
:Það mundi, að voru áliti, eins og nú á stendur, lítið fullnægja al-
menníngi, þó menn segbí honum, að spítalasjóðirnir ætti ao vera til

þess, að koma upp nýjum læknaembættum her á Iandi ; því eins og
það hefir híngað til verið ómögulegt, að fá innlenda lækna í þessi
(;íu læknaembætti, sem nú eru til, þegar átti að fá þá alla frá há-

skólanum í Kaupmannahöfn, eins er og eingin útsjón til, að betur
muni fara. þó embættunnm se (jiilgað. þar á móti efum ver ekki,
að fleiri læknaefni Jelngíst, ef kennslan yrði her innlend, og þeir,
sem frií læknaskdlanum kæmi, gæti feingið tækifæri og styrk til, eink-
:um þeir, sem efnilegustlr væri, ao fara til Danmerkur og annnára
landa, til að auka og ella mennt sína.

Að Ví5U víðurkennir nefndin, að mikinn kostnað þurfi til, að
koma þessum stofnunum á fót svo vel se; en nefndin getur ekki
efazt um, ao stjórn vor muni fylgja því dæmi, sem ver vitum al.,.
staðar Hra fylgt, að :ílíta læknaskipun Í landi, og hvað sem styður
til heilsu og lífs þegnanna, vera eitthvert hið merkilegasta atriði í
allri landsstjórninni, og láta það glÍnga ~í undan flestu öðru.

þe8s vegna getum "er ekki annað, en verið sannfærðir um, að
stjórnin láti ekki hóflegan kostnað standa í vegi, og að hún finni,
að sanngirni hefji, að þegar landið leggur til það, sem það á, þá
muni einnig mega vænta nokkurrar tillögu af ríklssjéðnum. En

nefndinni þykir að eins nauðsyn, að geta þessa, án þess að bera upp
um það uppastúngur,

Af astæðum þeim, er nn 'voru taldar, viljum "er rá~a þínginu
til, að það ao nýju riti konúngl vorum þegnlega bænarskrá um þetta
efni með þeim níðurlagsatriðum, er nú skal greina:

1, A.ð konúngur vilji mildilega skipa svo fyrir, að stjórnin (týti
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SVO fyrir læknas7dpunarmálinu, að pað geti orðið lagt fyrir
næsta a7Píngi.

2, Að stjórnin við undirbi1níng pe,qsa má1s einhum hafi tillit til
eptirfy7gjandi aðalatriða:

a, Að stjórnin stuð7i til pess, að læknaskáli geti komizt á í
Reykjavík, svo stúdentar frá hinum lærða skó7a hér geti
lært par pað, sem nauðsynlegt er til að geta orðið læknir
á Islandi.

b, Að spítali eða spítalahtts geti komizt á í Rey7íiavík.
e, Að spítalasjóður sá, er n'ú er fyrir hendi, verði hafður

til að koma upp pessum stofnunum, að svo miklu leyti,
sem ágóði höfuðstólsins og hinar árlegu tekjur hrökkva
par til.

Reykjavík 8. ágwst 1859.

Jón Hjaltalin, H. G. Thordersen. Jón Sigurðsson,
forma'tlur og framsðgumabur. skrifari.

Gísli Brynjl17fsson.
Eg nndirskrifaður get ekki verið mínum heiðruðu meðnefndar-

mönnum samdóma í því, að verja skuli öllum IÍg6~,a höfuðstóls spí-

talafjárins og árlegum tekjum þess öllum, til ao koma upp lækna-
skóla og spítala her í Reykjavík, því ~pítalafeð er eign allra lands-
manna, og hafa þeir því allir tiltölulegan rétt til a~ hafa not spítala-
sjéðsíns ; en þessi not geta þeir ekki haft, ef einn spítali er settur í
Reykjavík, því sökum vegalelngdur og iirClugleika með flutnfnga og

ferðir her á landi, getur hann ekki komið neinum að verulegum
notum, nema þeim, sem eru her í Reykjavík og í næstu 8ý~ll\m.
Hin mesta þörf er aptur á móti lÍ því, að koma smátt og smátt upp
hæfilega stórum sjúkrahúsum ii öllum eöa flestum aöalveralunarstöb-

um her á landi, þar sem læknar hafa aðsetur, og hlýtur þetta a'O
verða landsmönnum til miklu meiri nota, en einn spítali fyrir allt

land hill í Reykjavík. Samkvæmt þessu verð eg a~ ráða þínginu
til, að aðhyllast í stað 2. e meira hlutans, svolutaud! uppástringn :

Að helmíngur af ársleigum og árstekjum spít1zlasjóðs þess,
er nú er fyrir hendi, verði hafður til að koma upp 'þess-
um stofnunum, en hinum he7míng af ársleiqum og árs-
tekjum se safnað saman og stofnað fyrir pað fe, smátt og
og smátt, hæfi7eg sjúkrahús á aðalverzlunarstöðunum he·r
á landi.

Reykjavík 8. ágúst 1859.

Sveinn Skúlason('.
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Framsögumaður : þessi stefna er nú lík þeirri, og kom fram
á þínginu 1847; þar á móti flír þíngið I!357 Í aðra stefnu; eg sendi
þá bænar-kr.i inn lÍ það, sem eg vildi, að það tæld til greina, en
það missklldi mig. Eg hafði stiinglð upp lÍ, að kenna á prestaskril-
anurn, hvernig ætti að meðhöndla vovelíleg tilfelli; þetta var nú tek-
ið S\'O, að eg ætlaði ao hafa her verulega læknakennslu ; þetta er
mí merkilegur misskilníngur, og mer kom það undarlega, ab hann
skyldi finnast hjá svo lærðum manni, og forstöðumaður prestaskólans
er, og að stjórnin skyldi líka misskilja mig; það kom mer mí líka
undarlega; eg fekk bréf frá stíptamtmunnl, hvar í hann skorar á
mig, að gefa til kynna, að hve miklu leyti eg vilji kenna presta-
efnum læknafræði fyrir ekkert. þetta er allt saman argur mlsskiln-
ingur, að það tekur eingu tali. Eg held það hefði verið hægt fyrir
mig að gánga á prestaskólann 1 tíma eða 2 Í viku, og eg get ekki
seð, ab forstöðumaður prestaskólans þyrfti að vera hræddur við 20
eða 30 tíma; þó eg víðurkenni dugnað hans í, að veita forstöðu
presraskölanum, þá held eg prestar hans hefði ekki þurft að vera í
minna áliti, þó þeir hefði kurmað að fara með voveifleg tilfelli; eg
held, að þessum 50 eða 60 tímum í 2 ár hefði ekki verið illa var-
ið, og eg hefði gjarnan viljað gjöra það ókeypis. Af þVÍ hinn hátt-
virtl forseti nefndi breytíngnratkvæðl þíngmannsins úr Norður-Þíng-
eyjarsýslu, þá ætla eg að fara nokkrum orðum um það; eg se, að

höfuð-augnamiðið er hið sama, og hjá meira hluta nefndarinnar, og
þVÍ er eg í rauninni ekki á móti þVÍ, þVÍ eg neita þVÍ ekki, að það
se nauðsyn á spítala annarstaðar en her; hins vegar verða menn þó
að gá að þVÍ, a'ð allt landið hefir gagn af spítllla her. Eg ætla nú
ekki að fara fleiri orðum um þetta mál að sinni, en eingaungu Líta
þá von mína í ljósi, að þVÍ verði góður gaumur gefinn. og eg ætla
að biðja hinn hæstvirta konúngsfulltrúa að skýra stjórninni frá,
hvort það muni vera til nokkurs, að upprétta her læknaernbættl,
meðan ekki eru nema 3 læknar á landi, og eingir menn eru til, að
gánga í þau; en IÍr þVÍ mætti nú bæta, ef læknaskdla væri komið
her á, þar sem mundi fást eins happasæl kennsla fyrir landið, eins
og sú, sem fæst Í Danmörku, og menn mundi komast Í embættin á

únga aldri, sem "íst ekki væri neinn skaði, þar sem embætti lækna
eru svo örðug.

Sveinn Skúlason: Hinn háttvirti framsögumaður viðurkenndi

þó, að eg ekki vildi spi~la fyrir málinu; og hann verbur að játa, að
eg hefi látið Reykjavík fá brdðurpartinn, þar sem eg ætlast til, að
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hún fái helmínginn af öllum spítalaeignunum til spítalans, og ef nokk-
uð verður þá afgángs, ab það þ1i verði brúkab til skólans. Ab öðru
leyti finnst mer sjálfsagt, að þar sem Reykjavík er fær um, ab stofna
dýran bamaskdla, þá muni hún geta styrkt til þess, a~ koma her
upp spítala. Mig sakar það nú ekki neitt, þó eg se álitinn "separ-
atisti". þab er nú búið að svipta Norðurland öllum almennum stofn-
unum nema amtmannsembættinu ; blskupsstélllnn og skólinn hefir
verið tekinn burtu, og þó prentsmiðja se þar nú, þá er það ekki
stjórninni að þakka,. og stjórnin hðrna syðra hefir gjört sitt til ab
drepa hana; víð vitum, að það er álitíð í siðuðnm löndum, a~ þab
se einkenni 6frjálsrar stjórnar, að stjórnin se sem mest dregin sam-
an á einstöku stöðum ; þetta er víðurkennt bæðí á Einglandi og i
Norðurameriku, og þó er her sí og æ verið að reyna, a~ safna öllum
kröptunum til Reykjavíkur. Eg held nú, að þessi skóli þurfi ekki a~
verða fjarskalega kostnabarsamur, einkum ef "el er á haldið ; það er
álit mitt, að smáskólar verði landinu eins hollir og hollari en einn
háskóli. þa~ verð eg a~ álíta misskllníng að halda, a~ landið allt
hafi gagn af spítala her; eg held það verðí ekki að öðru leyti en
því, að þeir, sem lesa læknafræðl, geta gelngíð á hann og numið þar.
Eg held það se fullt eins mikil þörf á spítala á öðrum stöðum en
hér, þó eg nú ekki viti glöggt, hvað marga sjúklínga læknirinn hefir
undir höndum her, og hvort menn opt eru í vandræðum, að koma
veikum mönnum her fyrir. Fyrir norðan eru menn það, svo að þar
væri mesta þörf á spítala, enda hefir Dr. Schleisner farið fram á, ab
spítali væri stofnaður í hverjum fjórMng, og eg held spítalafe~ S6
nóg til þess. þar sem hinn háttvirti framsögumaður sagðl, að her
væri eingaungu 3 læknar, þá held eg það se nú rángminni hjá hon-
um, því þeir eru 5; hann gleymdi Skúla lækni Thorarensen og Gísla
Hjálmarssyni. þó læknaskólinn kunni nú a~ vera nauðsynlegur, þá
álít eg þó fleiri vegi til að koma upp læknum, t. a. m. eins og menn
gjörðu áour, þegar læknarnir kenndu sjálfir, og það mundi þeir gjöra
fyrir borgun. Hvað uppastúngu framsögu manns snertir, um að kenna
prestaskólamönnum nokkuð í lækn i:lfræ~i, þá álít eg hana ónýta, og
það ekki eiga víð, að fara a~ gjöra presta ao skottulæknum.

Ásgeir Einarsson: Ágreiníngurinn milli meira og minna hlut-
ans er fólgin í því, að minni hlutinn vill ekki, ao eins mikið se tek-
ib af spítalasjéðnum til læknask61ans í Reykjavík; en ef þíngib á ab
geta sagt álit sitt um málið, þá sýnist mer vanta, að áætlunarreikn-
ingar se lagbir íram, sem Sýni7 hvab mikib mundi þurfa til ab koma
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stofaun þessari á fót. Hvað nú sjúkrahúsin snertir, þá "ill minnt
hlutinn, að helming af árslelgum og rirstekjum se safnað saman, til

að stofna þau ~matt og smátt, eptir því sem tímar líða fram, á ö~r-
um stöðum, en her f Reykjavík, þar sanngjarnt t;e, a~ Reykjavík og
8pítala~jcíNr her sybra kostí hann, en eigi ekkl með að taka spítala
hinna amtanna til þess, þetta held eg væri nú æskilegt, ef lækna-
skóla yrbí samt korníð á, og það munu fleiri álíta; þannig vildi
Veioadt, sem álitinn "ar gcj~ur læknir, mildilega koma Ii sjúkrahrist

á Ísafirði, og hann sagðist ætla a~ skrifa stjórninni Ulll það efni, en
hann I(ír brabum eptir þab hef an af landi, og hann heit, að það
mundi ekki kosta mjög mikið.

Eg neita því mí ekki, að menn geti sagt, a~ næstu þing á und-
an hafi "erið lÍ valtri skoðun Í þessu mali ; en þess er þá að gæta,
að þ:i var eingin læknir á þínglnu, því að orð hans hljóta þó að
hara tölu\ero nhrlf Í þessu efni; mí er öbru máli að gegna, og því

vona eg, að þíngmenn bindi sig ekki of fast við næstu skoðanir.
Staflitur a undir tölulið 2. talar elugaungu um snidenta frá hinulll lærða
skóla, sem eigi at læra við læknaskólann ; mér þykir þetta of þraungt

takmark, Þ\Í eg vil, ao efnilegir únglr menn, þó þeir se ekki lærðir
úr skóla, Ial aog:íng til kennslunnar, og ætla eg a~ áskilja mer víð-

aukaatkvæði Í þ:í stefnu.
Mer finnst minni hluti nefndarinnar hafa míklð fyrir ser um

spítalahluti norður- og au-turamtsins ; þeir ern miklir, og því væri
miklð unnið, a~ lá Norðlíllgainn á. mallö ; og vona eg þeir I;íti til
leiðast, því ,Ið allt landið verður að stuNa al'l því. að kennslan verði
innlend. og má því ekki sundra kröptunum of mjög. Áour á þíng-
inu hefir Hrið talað um, ao koma reglugjörð á um spftalahlutahelmt-
íngu og mcHero, svo þab komi-t í betra horf; þessa held eg nú
þyrfti, og því vil e~ fallIIst á breytínguratkv æbíb, sem -að því lýtur.

Guðmundur Brandsson: Hinn hattvirti 6. konéngkjörní þíng-
macur heyrbi-r mer dæma þínglð of hart; hann hefði, aður en hann
lagN dóm á gjörðlr Þ 1'''5, lítt að gæta að uudirbriníng imalsins ; 1847
"ar formaður hall'; Í lækulsembættinu her lí móti þessu máli, svo
stjritnln setti sig líka á móti því ; þegar það mí eigi fekkst, sem
þíllgio þ:i f(ír frlllllá, 'þ:i fór þíngið öt ru fram í næsta skipti, sem
þat tók mal þetta fyrir, nefnilega :lð f;i la-knaembn-ttunum fjfilga~;
það vakti samt fyrir þínginu. eins þ:í og áður, ao stofna þyrfti bæði
læknaskóla og spítala, þegar feo jykizt, svo eg held þíngi~ hafi ver-
i~ her í sjálfu ser samkvæmt. þa~ er nú ekki ofsagt, ab spítala-
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hlutirnir se goldnir með óánægju; það er ekki af þVÍ, a~ mönnum

þykja þeir of miklir, heldur af þVÍ, að þeir eru ekki bnikaðlr til
neins, og líka þykir eigi rett, ab . leggja þá lí fugl og fisk einganngu,

en bita alla aðra gjaldstofna sleppa. ~Lílinu hefir nú eigi þokað á-
fram í 12 ár, og það hefir frá stjórnarinnar hendi ekkl ,í tt ab fagna
meöbyr, þó hún þykist hafa rlÍib ab því öllum nrum, Mer sýnist
þa~ ekki hefði verlð af vegi, ab nefndin hefði sningið upp <i breyt-
íngu í tilhögun <i uppboði spítalahlútarlns ; í gömlu tllskípunlnní var

sýslumcnnunum lögb sú skylda á herðar, ab taka móti hlutum þess-
um og bjóða þá upp, <in þess þeir þó feingi sölulaun, nú ímynda
eg mer, að ef hreppstjriramir tæri l.ítnír bjóra þá upp, þii mundi
þeir gjöra það fyrir ekkert, því þeir ern svo vanir ab vinna kaup-

laust, og tekur einginn til e~a vorkennir þeim, og þti þetta væri ekki
stór breytíng, þ:í mundi hrin samt verba í hag bæði fyrir spítala-
sjóðina og hreppana. þab hefir verið mikið talað UIII það át-ur her
á þíngi, aÐ spítalahlutirnir væri eign holdsveikra tilanna ; skyldi nú
svo vera, þ<i er ekki af vegl, ab stofna þenna spítala að nokkru
leyti handa þeim. þi1b er sagt, ab þab,.;e einkum tveir sjtikdrimur hér
álandi, sem allt af fari vaxandi, nefnilega holdsveiki og lifrarveikl,
og það ieru þeir 2 sjúkdómar, sem helzt þyrfti ab stemma stiga fyrir.

Eða á leingí ab vera ab safna þessu fe í sjóð, og eigi' brtika það til
neins? Ábur hafa hrepparnir .itt ab borga lælmíngu holdsveíkra,
hefðl hún nokkur veríð ; en eg held, ab lítið hafi komið lít af því,
og var þó farið fram á þetta eptir tilhlutun sj.ilfs landlæknlslns. Eg
held nú, eptir því, sem eg hefi áður sagt, ab það væri ekki af vegi,
að styrkur telnglst af spítalasjét num til mebalakaupa handa holds-
veikum, og ætla eg ab á-kílju mer breytfng.irutkvæbí í þá stefnu; eg

ímynda mer að mundi nægja fr:i 2 til 300 rd. árlega, og skeð get-
ur, að eg líka komi með breytíngaratkvæbí um það, ab gjörð se ný
tilhögun með spítalahlutlna,

Framsögumaður : þaÐ gleður mig mikib að ræðurnar eru
rnalínu í víl ; en eg "ii biðja þingmenn að taka eptir þvf, að aðal-
augnamiðið er, að koma stj6rninni í þ;i stefnu, sem flestlr ó~kað
hafa, Þ"í ab eg álít mikið nnuíö, er læknaskrili feingi::;t; þegar hann
værí feinginn, þa er tími til, ab koma með margur af þeim uppá-
stúngum, sem nú er ekki ráðlegt að blanda inn í rnalíð. þar sem
hinn heiðraði þingmaður Norður-þíngeyjarsýslu var að tala um, að

læknarnir ætti ab kenna sjálfir, þá játa: eg nú það fúslega, að em-

bættisbræður mínir geti kennt, en þeir munu hafa nauman tíma til
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þess, og þar a~ auki eru þeir ekki vel settir; Læknirinn her er
bezt settur; en eg ímynda mer, að það þyrfti að vera einhver kennslu-
skóli, og hann ætti að vera her, þVÍ her getur feingizt mest æííng,
þar sem fólksfjöldinn er her mestur, og læknirinn hefir í kríngum
sig fr,í 4 til 5,000 manna. Eigi læknakennsla að koma að notum,
þá þarf áhöld til Iíkauppskurðar, uppdrætti, og ýms önnur verkfæri.
í ritlöndum kenna menn "Anatomi(' með því, a?J sýna ýmsa parta
líkamans, sem eru fylltir með vaxi og þar eptir þurrkabír, og ma þá
sjá hverja taug, hverja æð og hvern vöðva. Til efnafræOinnar þarf

ser5takt herbergi, þar sem menn hafi fyrirliggjandi alls konar með-
ala efni, og er menn hafa þetta ásamt Iyfjabiið, þá þarf ekki svo
mikinn tíma, til að komast niður í þessari Iræðl Í hlð minnsta svo,
ao til mikils gagns geti orölö, Eigi læknakennsla að verða svo full-

kominn sem unnt er, þá er mjög Isjarvert, að tvístra henni út um
landið, því auk þess, er mí var talið, þyrfti og bókasafn eins og
á prestaskólanum. Á sumrin held eg nú að héraðslæknar hefði lít-

inn tíma til ab kenna, en þá gæti sá, er hefN þann starfa á hendi,
bezt kennt grasafræði og ýmhllegt í nríttúrufræði, sem læknum er
nauðsynlegt a?J vita. H vað sjtíkdómafræOina sjálfa snertir, þá eru
öll líkindi til, að menn mundi geta lært hana, eins og aður, Hvað

hreytfngaratkvæðl hins heiðraba þíngmanns úr Gullbríngusýslu snert-
ir, þá veit eg það, að hann hefir haft góðan tilgáng með það ; en eg
held ór;ío, að fara því fram að sinni. Stjórnin á að sjá aðalstefnu
okkar, og eg vildl óska sem minnst hreift víð öðru,

Petur Petursson: Eg var svo óheppinn, að eg var ekki víð,
þegar hinn hattvirtí framsöfJumaðu',. heit fyrstu tölu sína í þessu
milli á~an; en eg kom að, þegar hann var ao tala um aðgjörðir
þíngsins 1857, og um uppásttíngu sína, að kenna prestaefnum lækn-
ísfræðí, og þar á meðal minntíst hann á mig, og sagðí, að eg hefbí

orðið hæddur via það, ao hann feingi nokkra tíma á prestaskólan-
um til þessarar kennslu sinnar. Eg man nú ekki til, að eg nokk-
urn tíma hafi feinglð þessa vegna hjartastyrkjandi dropa hjá hinum
háttvirta framsöfJumanni, SYO hann getur víst ekki borið um neina
hræðslu hjá mer; þao er víst, að eg hélt, að þessl kennsla mundi
ekki verða a?J neinu liði, og ekki nema kákið eintómt. Ef hann
hefir lesíð ræðu mína, þá hefir hann seo, að það var ekki af van-
trausti til hans, að eg var á móti þessu, heldur nr eg hræddur um,
að landlæknirinn mundi ekki komast til þess, sökum annara embættis-

anna hans. Vilji stjórnin koma slíkri kennslu á, þá verður hún a'ó
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vera um það, það er hennar a~ ábyrgjast. Eg verð nú að láta sama
ótta í ljósi, hvað þenna skóla snertir, og víð laga skólann, að eg
held þeir muni verða fáir, sem sækja þá, ef á að binda kennsluna
einúngis við þá, sem hafa geingib í gegnum hinn lærða skóla. Eg
er ekki móti skólanum sjálfum, heldur se eg ekki, eptir þvi ásig-
komulagi, sem nú er í landinu, a~ hann geti komizt lÍ; hverjir ætti
nú að verða kennarar vi~ slíkan skóla? þa'tJ eru "íst fáir íslend-
ingar til; það skyldi þá vera danskir. Eg játa það, að það væri
ágætt, ef Íslendingum gæfist kostur á, að nema læknisfræðl her í
landinu, og II~ skóli kæmist á, einkum í sambandi við spítala, því
með honum ætla eg að gefa atkvæði mitt, en hvað skólann snertir,
þá ætla eg að heyra, hvernig ræðurnar falla, og hvort ekki kemur
neitt breytfngaratkvæðí, um a~ rígbinda ekki kennsluna "io þ,l fáu

stúdenta, sem út skrifast ilr skóla.
F1'amsögumaður: Hinn hríttvírt! 3. konringkjörni þíngmaður

heit, ab lækniskennsla á prestaskólanum mundi ekki verða nema
eintómt kák; eg vil mí spyrja, hvað hann hefir meint með því
(Forseti: Eg get ekki leyft meiri umræður um þetta mál, því nú
liggur ekki fyrir nein uppástúnga um læknakennslu við prestaskólann).
Mersýni5t eg megi hafa sama rett og aðrlr (Forseti: þa~ var ann-
a~ mál með hinn háttvirta 3. konúngkjörna þíngmann; hann varð að
fá a~ svara því, sem framsögumaður hreifðl um þetta í hinni fyrri
ræðu). Eg verð að gjöra skýríngar um það, sem eg fór fram á
í tilliti til þessarar kennslu á prestaskólanum (Forseti: Eg verð
að ítreka það enn alvarlega: eg verð a~ biðja hinn h;íttvirta þíng-
mann, að tala ekki meira um þessa kennslu á prestaskölanurn, það
eru útúrdúrar og évibkomandl málinu, nema því að eins, að hann
ætli ser a~ koma með breytíngaratkvæbl í þá stefnu. Að öðru leyti
vil eg biðja hann a~ halda Sef vlð efnið). þó mer þyki þa~ hart,
að forseti kalli það útúrdúra, sem eingir útúrdrirar eru, heldur máls
regluleg vendíng í ræðu minni, þ6 ætla eg samt að hlýða, og því
vera svo stuttorður sem eg framast get, jafnvel þó ræða mín þar
við hljóti að verða stutt og ósamanhángandi. því var hreift, að
fáir mundi sækja þenna skóla; það er mí sama mötbaran og korníð
hefir fyrir áður, þegar máli þessu, til mikillar óhamíngju fyrir land
og lýð, var traðkað sem fremst menn gátu; en eg held menn þurfi
ekki að óttast slíkt. Eg vil mí eigi geta þess, a~ hinn háttvlrt] for-
stöðumaður prestaskólans se hræddur um, að þeir mundi fækka, sem
sækti prestaskóla nn, ef læknaskóli kæmist her á. Þa~ er annars bágt
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að segja, 11\'3'0 muni verða ; en eg vona einúngis, a'b þíngmenn láti
ekki slíkar mótbárur hræða síg,

Sveinn Skúlason: Eg held þa'b hafi verið misskilníngur hjá
hinum háttvirta framsögumanni, þar sem hann var a'ð tala um, a'ð
það gæti látio sig gjöra, ab kenna læknisfræði á prestaskdlanum ; eg
held það yrði ekki nema kák úr því, og eg held það hefði betri á-
rangur, el hann vildi gefa út pésa um þab, hvernig ætti a'ð fara ao
í bráðum sjúkdömstílfellum. Eins held eg það lýsi mlsskilníngi,

hvernig hann tók undir það, er eg sagbí, ab það væri þó einn út-
vegur til, þó læknaskólinn eigi feingist, !lá, a'b læknar kenndi sjálfir;
þetta hélt hann mundi eigi geta tekizt, einkum "egna þess, 110 her
vantabi ýmblegt, er á þyrfti að halda víð kennsluna ; en eg held
hann hafi farí'ð of lángt, þar sem hann var a'O tala um verkfærin,
og það, er þyrfti til sáralæknfuga ; þar sem hann var 30 tala um,
aa 4 til 5,000 væri her í kringum hann, þ;, mun þao Dll ekki vera,
nema hann reikni allt svæbið innan fjallanna, og held eg mætti fá
eins marga íbúa á ekki stærra svæði krfngum Akureyri.

Nefndin öll ætlaði st til, að stjdrnín styrkti þenna skóla, eins og
hún styrkir aðrar stofnanir, og það Því heldur, sem benda rmi til
f:\jóðs her í landinu, sem ma hafa til styrktar.

Ásgeir Einarsson: Eg held það væri ekki af vegi, að nefndin
gæfi áætlunarreikníng fyrir kostnaðlnum ; það má "íst fá skýrslur
hjá biskupinulll yfir spftalasjéblna. Eg vildi nú leyfa mer a'b biðja
hinn háttvirta framsögumann a'ð svara því, hvort öðrum mundi
verða gefinn kostur á, en stúdentum, að gánga í þenna skóla, því
ao eg var búinn að áskilja mer breytfngaratkvæðí í þii stefnu; eg
ímynda mer, aa leikmenn gæti orðið nýtilegir læknar her á landi,
ef þeir væri lægnir til þess af náttúrunni, eg meina menntaðs og
skynsama leikmenn, því reynslan hefir sýnt þetta á~ur.

F'ramsögumaður: Eg er skyldur ao svara hinum helðrat a
þíngmanni úr Strandasýslu upp il það, er hann spuröí, hvort leik-
menn mundi geta Ieingið inngaungu í skólann, og vero eg þií að
segja, að eg se ekkert á móti þVÍ, ef þeir eru gáfa'ðir og lagut.ir
fyrir þessa mennt. það eru mörg dæmi til þess í iitlöndum, að 6-
lærðir menn hafa orðið frábærir læknar; þetta mun þYÍ vel geta
látið ,;ig gjiira; en eg held það se ekki vert, að fara núna Ungt út
í það, heldur vil eg, a'ð menn geymi það þángað til seinna, og að
menn nú elmingis gángl inn lÍ höfubmálíb.

Páll Sigurðsson: þa'ð hafa komið her fram 2 mismunandi
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stefnur; önnur "ill halda kröptunum saman, en hin vill dreifa þeim
meira. Ef ekki er efni nema í smaspítala, sem, ef til vill, verða
ab litlu gagni, þ,i held eg se betra ab bíða; eg álít betra, ab halda
þessum litin kröptum, sem nú eru til, sem fastast saman, því það
getur Iandíb þó haft eitthvað gott af; eg "eit nú ekki glöggt, hvað
efnin leyfa, og álít eg þörf, ab f,í yfirlit yfir það fyrir þíngmenn.

Guðmundur Brandsson; Eg er ek kí viss í, hvort eg á ab að-
hyllast meira eða minna hluta nefndarinnar, fyr en áætlunin, sem hinn
helbraðí þingmaður úr Strandasýslu minntist á, kemur fyrir sjónir og
skýrslurnar frábbkupinum um leið, um það, hvað mikið fe nú væri
til í spítalasjdðnum, og hvað miklar hinar árlegu tekjur hans eru
"anar ab vera ; því þegar menn væri búnir ab velta því fyrir ser,
hvað skólinn og sjúkrahúsið mundi kosta, þá gæti menn séð, hvort
fært væri ab byrja nú þegar ab koma á fót stofnunum þessum. Eg
get nú vorkennt þíngmanninum úr Norður- Þfngeyjarsýslu, þó hann
vilji hafa nokkurt tillit til Norblendínga , mer finnst uppastunga hans
vera byggð á sanngirni; hitt er annað mál, ab mer finnst hún svo
lög ull, ab hiin yrði til ab spilla fyrir málinu, ef hún feingi framgáng.
það er margt, sem mælir með þVÍ, ab uppástdugur meira hlutans
um spttalana feingit góða áheyrn; margir úr öðrum 5ýslulJl eiga dvöl
ber syha meira hluta arslns, og á vertíðínnl eru opt vandræði a~
koma þeim her fyrir, sem veikir verða; en ab byggja upp á þaö,
sem þmgmaöurlnn úr Norður-þfngeyjarsýsln sagðí , ab her væri svo

margir, er gæti tekið þá Í Ms sín, held eg se ekki gjörlegt ; eg held
það se því dmlssandí, ab fá her sjúkrahús, og ab landið allt gæti
að nokkru leyti haft gott af því. Hvað únglíngana snertir, sem
þíngmaður Strandasýslu var ab tala um, ab þeir, þótt ólærðir se,
eigi ab fá ínngaungu í skólann, þ,í er það hið sama og farið var
fram á "ið Iagaskölann, og held eg se ekkert á móti því, að hreifa
því strax, þó það væri áframsögumanni að heyra, ab hann vildi
sem fæst breytíngaratkvæbí um sinn; eg held það se ekkert ab þeim,
meðan þau eru í sömu stefnu og aðalstefna nefndarinnar er, og ab
það se ekki betra, ab fara ab koma með þau seinna, þegar frum-
varp í þessu máli kæmi frá stjórninni; þau kynni að verða nóg samt,
þó þetta kæmist nú ab.

Forseti: Eg held, að áætlunin yfir tekjur spítalanna og efna-
hag þeirra, eins og hann er nú, se ekki eins nauðsynleg, eins og
nokkrir þingmenn hafa gefið í skyn; það er ekki áhlaupaverk ab
búa hana til svo hún se óyggjandi; þíngtíminn er orðinn of naum-
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ur til þess; eg álít líka, að menn geti haft hliðsjón ar áætluninni,
sem gjörð var 1857, og finnst hún í þess árs þíngtí'ðindum; eu hægt
er að ætla á, hve mikíð spítalatekjurnar hafi aukizt um þau 2 árin,
sem síðan eru Ilðín,

F'ramsögumaður: Eg held menn gjöri of lítí'6 úr nauðsyn
læknaskólans í Reykjavík og spítala þar, þar sem það liggur þó í
-augum uppi, að hvorttveggja væri nauðsynlegt ; híngað koma margir
alstaðar að, bæði úr vestur-og norðuramtinu, sem hafa orðið að
gánga um kríng cog útvega ser hæli. Eg held nú, ef þessir menn
sýktist, a'6 spítallnn gæti orðið þeim a~ Ilði, og að hin ömtin þannig
gæti haft mikið gagn af spítala her í bænum. pa'6 er ekki svo
lángt síðan, að erfitt veitti, að koma fyrir 7 mönnum skammköld-
um, abfrarnkomnum, er komu her mitt í vetrarbörkunum. Á hinn
bóginn er hægt að sjá, að landið allt hefðí gagn af skólanum, þar
sem víða um land hefir veríð Iæknislaust í svo mörg ár, eins og t.
it. á Ve8turlandinu, og Norðlíngat held eg gæti þáð fleiri lækna, en
þar eru nú um stundir, einkum ef allir Austfirðir ern nú orbnír
hjálparlausir sökum þess, a'6 héraðslæknir þeirra et orðinn ritslltlnn
og ml búinn að sækja um lausn. Þa~ er ekki tilgángurinn, a~ menn,
sem gánga á læknaskólann, se her, eptira'6 þeir ern búnir; heldur
eiga þeir að fara út um allt landið. Nri höfum víð bráðum ekki
nema 3 lækna; og mer lá~i"t eptir að segja, að Skrill Thorarensen
sagðlst ætla að segja af ser í sumar, og allir vita um Hj.ilmarsen,
Nú er verið að tala um að fjölga Iæknaembættum; en má eg spyrja:
hvar á að fá mennina í þau? Eg held þao se einmitt mesta þörf
á læknaskóla her, til a'6 fá menn í embættin, bæði sem nú eru og
eiga a~ verða, og gagnið mun þ;i ekki verða fyrir Reykjavík eina.
Eg ætla nú ekki að tala meira um þetta mal, fyr en eg er knúöur
til þess af mótbárum, er her kunna að koma fram lÍr ýmsum
hornum.

H. Kr. F'riðrihson: þar sem hinn helðraði þíngrnaður úr
Strandasýslu "ar að biðja um að útvega skýrslu um fjárhag spítala-
sjóbsins, þá er eg sannfærður um, að skýrslurnar fái:;t hjá Ioretöðn-
manni spítalasjóbslns ; en bæði er það, a'ð tíminn er farinn að verða
naumur til ab semja slíka reiknínga, enda held eg þa'ð se óþarft, a~
útvega slíkar skýrslur nú; því ao það er tekíð skýrt fram í áliti
nefndar þeirrar, sem sett var í málinu her á þíngi 1857, alþfnglstíð.
bls. 454; þá voru arstekjurnar 2,393 rd.; en ínnstæðan var 31,637 rd,
66 skk., og eptir því mun ínnstæðan vera nú orðin fullar 34,000 rd.
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Ásgeir Einarsson: Þa~ var ekki um spftalasjéðínn, sem eg
var ab spyrja, heldur hvað þyrfti til a1:>koma upp spítala. Eg "it
mí eingan veginn spilla þessu máli, og til þess hafa ekki orð mín
átt a~ mlða ; en eg vildi ab menn hefði þessa áætlunarreiknínga, til
þess ab geta bent stjórninni á þá, því að eg ímynda mer, ab það
se nauðsynlegt, til þess ab einhver árángur verði af þessu máli, og
því skora egá hinn háttvirta framsögu mann, ab hann gefi upplýs-
ingar í þessu tílliti, því áætlunarreikníngarnir frá fyrri þíngum geta
kann ske verið ófullkomnir, og sjóðirnir, sem til eru, hafa- breytzt.

Gísli Brynjúlfsson : "Kaupma~\Ir vill sigla, en byr hlýtur ab
rába", segja menn, og eg held, ab nú ætli ab fara nokkuð líkt fyrir
mer, þó á gagnstæðan hátt se; ÞYÍ nú Iángaði mig sannarlega til
að sitja, og eg mundi líka hafa gjört það, hefði ei þau orð komið
fram í ræðu eins af meðnefndarmönnum mínum, hins háttvirta þíng-
manns fyrir Norður-þfngeyjarsýslu, er beinlínis knýja mig til þess,
ab þegja ei alveg víð þeim. Hinn háttvirti þíngrnaður sagði, ab
hann byggist "ib því, ab menn mundi álíta hann norðlenskan "se-·
parntista" fyrir ágreiníngsálit sitt um spítalasjéðína ; en eg ~erb þá.
strax ab segja honum, ab mer skyldi aldrei hafa dottlð þetta í hug,
ágreiníngsálitsins eins vegna, sem eg veit, ~ gjört hefir- verið í góð-
um tilgángi, þó eg reyndu haldi, ab það se by.ggt á misskilnfngi
á hinum sanna hag Norðurlands, og eg tek það því undir eins fram,
ab þar sem eg nú er miklu fúsari á, ab kalla hann "separati~ta"
í ekki sem beztum skilnfngi, þá kemur það að eins af þeim orðum,
sem hann reyndi ab verja ágreinfngsálit sitt með, Eg held, ab mer
þyki ekki síður vænt um Norðurland, en öhum Norðlendíngum, og
eg er manna fúsastur lÍ, ab álíta það höfuð og megin þessa lands j

eins líka hefði eg, ef iU "ill, meiri ástæbu en nokkur annar i þess-
um sal, til þess ab álíta mig sem nokkurs konar "incarnatio" af sjálfa
norð-austuramtlnu, þar sem eg er fæddur fyrir austan, en uppalinn
í bernsku fyrir norðan, En samt sem ábur, þá get eg þó með elngu
móti fundið mer skylt, ab halda með þeirri þrískiptíngu á landinu,
sem gjörb var í Kaupmannahöfn fyrir aldamótin; og þó þíngmabur
Norbur-Þíngeyjarsýslu væri ab tala um, ab "Centralisation" hefði
drep ib Ísland, þá held eg þó, ab það se mikill mlsskilníngnr, ab
segja þetta með tilliti til landstjórnarinnar, því ef satt skal segja,
þá fer svo fjarri því, ab Mn se um of "centraliseruð:', a~ það nerí
.miklu réttara ab segja, ab eingin ein landstjórn og ekkert eitt Ís-
land værí leingur til í stjórnlegu tilliti; mí eru a~ eins þrír partar
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af landinu, e'öa þrjú nýbökuð ömt, sem hvert í sínu lagi stendur
beinlínis undir ráðherrunum í Kaupmannahöfn, en eingin einíng fyrir
landið allt. þa'ö:i því heldur hvergi víð í þessu tilliti, að vera ab
benda til Eínglands, því svo frjálsir og óhá'bir yfirstj6rninni sem
menn þar með fullum riHti vilja vera í sveitum, þ.i vantar þar þó
vissulega eigi eina sameiginlega landstj6rn fyrir því ; og þó Eingland
einu sinni líka væri sjökomíngaríki, þli hefi eg þ6 ekki heyrt nokk-
urn Einglendíng óska þess, að S\'O mætti nú verba optar; eg er
miklu fremur sannfærður um, og segi eg það þó ei beinlínis með
tilliti til hins háttvirta þíngmanns Norður-Þíngeyjarsýalu, sem eg ei
skal brigzla nm landráð fyrir ræðu hans, að hver Einglendíngur mundi
nú álíta þann mann lnndráöamann, sem éskaðí, ab Í1stand Einglands

með tilliti til landstjórnar yrbi mí aptur hi'ö sama, sem enn er á Ís-
landi, svo að t. a. m. Norðymbraland, þar sem Eireknr bló'böx einn
sinni sat að ríki með blóðugu sverði, og heldur stirðlyndur, eins og Egill
Skallagrímsson segir ("stýrir konúngnr víð stirðan hug í Jórvík úrg-
um hjörvl"), feingi nú aptur jarl ser, sem stæði undir einhverri yfir-
stjórn í útlöndum, t. a. m. í Parísarborg. Hinn háttvirti þíngmabur

þekkir sjálfsagt hina giimlu setningu: "divide et impera" (skiptu í
sundur og ráddu svo), og verð eg þá að segja honum, ab mer finnst
sú margskípttng á landinu með tilliti til yfirstjórnarinnar, sem hann

heldur SYO mjög upp á, miklu fremur bera keim af þessari alræmdu
reglu, en af sannrl föðurlandsést. Eg held eg geti með fullum retti
sagt um sjálfan mig, svo eg noti mer af orðatlltækí eins af kennur-
um okkar á Bessastöðum, og sem þíngma'burinn sjálfsagt líka man
eptir, að eg hafi inndrukkið með méðurmjélklnní ást á Norðurlandi,
fremur en nokkrum öðrum parti þessa lands ; en eg hefi þó aldrei
skllíð norblenzkuna svo, að hún ætti a'b eins að koma fram, til þess
a'b tvístra og eyða því, sem sjálfsagt verbur að vera sameiginlegt
fyrir allt landið, ef nokkuð á ab geta orðið lh því, og eg treysti hverj-
um gó'önm Norðlendíngl svo vel, a'ð hann vil]! ei heldur þetta, ne 1IIi8-
skilji svo orð mín, að hann haldi eg tali á móti Norðurlandi, þ6 eg
vilji það leggi líka sinn skerf til almenns spítala og læknaskóla fyrir
allt landlð í Reykjavík. þa'ö er I augum uppi, ab spítalasj6'birnir
allir til samans munu varla nægja til slíks fyrirtækis á einum stað,
og hvert gagn mundi menn þft hafa af að tvístra þeim, þar sem það
þó er auðsætt, að Norðurland væri þó ei nokkru nær til þess ab fá
ser spítala eða læknaskóla fyrir sinn litla sjú'ö? En hitt álít eg apt-
ur sjálfsagt, að ef slík stofn an kæmist á í Reykjavík með styrk alls
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timd:5ins, þá lægi í því sú skuldbindíng, a~ menn á sama hátt ætti

a~ stofna slíkan skóla og spítala norðanlands, þegar nauðsynlegt
þætti, og hve nær sem færi væri á. Af slíkrl aðferð get eg ei ann-
nb se~, en ab Norðurland í raun og "eru mundi hafa miklu meira
gagn, en af hinni, sem þmgmaður Norour-Þíngeyjarsýslu hefir stúngi~
upp á, því hún getur ab eins orðið til ab ónýta málið með öllu, og
draga dug rir stofnuninni fyrir fram, án þess það komi nokkrum til
nota i og skal eg því ei vera að eyða fleiri orðum um þetta, í þeirri
von, ab menn láti ei leingi slíkt villa sjónir fyrir ser.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þab er mí ekki margt,
sem eg þarf ab segja; hinn háttvlrtí þingmaður Skagfir'bínga tók flest

af því fram. þíngma'burinn úr Norður - Þíngeyjarsýslu á her eitt
breytíngaratkvæOi, en eg se ekki, al') það se nema til ab eyða mál-
inn; hið sama gætum víð Vestfirbíngar gjört) ef víð vildum ekki
málinu of vel til þess. Hið eina, sem eg ætlabí a'tl bæta við, nr
víðvíkjandi áætluninni, sem hinn heiðraði þfngrnaður IÍr Strandasýsla
öskabl ; hann man það, að SIÍ áætlun var gjörb á þíngi 1847 og
1857, og nefndin þóttist ekkl geta neinu bætt "ib, ella neitt verulegt
Iundlð ab þeim áætlunum; 1857 er gjört ráo fyrir, ab kostnaðurinn
verði árlega 2,920 rd, þar er til tekið, ab 4 holdsveikir skuli hafa
rúm í sjúluahúsinu, og það er auðsjáanlega ekki vikið frá tilgángi
spítalanna, þó sjóbirnir se ætlaðir til, að koma á læknakennslu og
lækníngum, þegar holdsveikir hafa þess meiri not, en þeir höfðu af
spítölunum, meðan þeir voru. þíngma'bur Reykjavíkur sagði, a'b tekj-
urnar af spítalasjöðnum, eptir því, sem á stó'tl 1857, mundu verba
nægilegt fe, til ab stofna læknasköla og sjúkrahús, en ef það nú

reyndíst 6nóg, þá er ætíb nógur tíminn, að biðja stjórnina um fe·
styrk á næsta þíngí, og það væri líklegt, að stjórnin mundi telja ser
skylt, ab leggja nokkurn styrk til, þegar yer leggjum allt það fram,

sem "er eigum til.
II. Kr. Friðriksson: Hinn h.ittvlrtl þíngmaður Ísflrðlnga tók

'það fram, sem eg vildi sagt hafa, ab sýna þíngmanninnm frá Stranda-
sýslu þ;í áætlun, sem nefndin hafði gjört 1857, og þfngfð 1847, um
kostnaðinn við stofnun læknaskóla og spítala her í Reykjavík, og eg
held menn komist ekki nær, þ6tt farið væri ab reikna kostnaðínn
upp aptur, enda álít eg það vera nógan lelðarvísl. En breytíngarat-
kvæði hins hattvirta þingmanns frá Norður-þfngeyjarsýelu, get eg ekki
verið samdóma, því menn mega ekki hafa tillit til eins hluta lands-
ins, heldur til þess alls; en a~ ab greina þetta spítalafe, og gjöra Rpít-
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ala her og þar, er ekki til annars en skemma, eða rettara sagt, ó-
nýta málið.

Konúngsfulltrúi: þegar Slí uppástúnga, sem her er til umræðu,
kom her fyrst inn á þíngíð í þetta sinn, virtíst mer, sem þa~ væri
óþarfi, að ræða hana her nú, þar e~ konúngur í auglýsíngunnl til
þessa árs alþíngis hefir lýst því yfir, a~ stjórnin eptlrleiðls muni láta
ser annt um, að betra skipulag kornist á um lækna og yfirsetukon-
ur á Ílllandi á þann hátt, sem áformað hefir verlð, samkvæmt fyrri
tillögum alþíngis, en þíngíð hefir nú samt með mildum atkvæðafjölda
aptur á ný tekið þetta málefni til yfirvegunar. Eg skal nú ekki
fara mörgum orðum um þetta mál, sem opt og ítarlega hefir verið
rætt her að undanförnu, og um hvert eg hefi gefíð þíngi þessu ít-
arlega skýrslu um stjórnarinnar álit á málinu, hvar af þíngi~ mætti
geta raðíð, hvað farandi er fram á, og hverja stefnu stjórnin muni
taka. Eg get eigi se~ betur, en stjórnin hafi tekið það bezta rá(),
til þess á fljótasta hátt að koma hðr upp læknum, með því að veita
þeim, er læknisfræði vilja stunda víð Kaupmannahafnarháskéla svo
mikinn styrk, að þeir þar geta stundað þessa fræði, hvað fátækir sem
þeir eru. þar á móti virðist mer eingin líkindi til, að stjórnin muni
þvert á móti því, sem lýst er yfir í hinni á~urnefnd\l konúnglegu aug-
lýsíngu, fallast á, ab stofna her læknaskóla í Reykjavík, hvar til fe
ekki fæst úr ríkissjóðnum, og hvar til fe er ekki heldur til her í
landinu, Því spítalasjéðurinn mundi ekki vinnast til, ab koma her
upp bæði læknaskóla og sjúkrahúsi, þar á móti mundi leigurnar
af spítalasjóðnum og hinar aðrar árlegu tekjur sjó~sins með tíman-
um hrökkva til, að launa her svo mörgum læknum, a~ landinu se
borgið; og læknar held eg flUst fyrst upp á þann máta, sem stjdrn •.
in hefir stiinglð npp á, en þar á móti mundi þess verða lángt a~
bíða, þangað til læknaskólinn væri kominn í það lag, ab dugleg
læknaefni feingist frá honum. Eg get eigi heldur verið því sam-
þykkur, að sjúkrahús se stofnað einúngis í Reykjavík, því þar af
hefði ekki gagn nema bærinn sjálfur og næstIiggjandi héruð, A~rir
verzlunarstaðir landsins, hvar læknar eru búsettir, hafa hinn sama
rett til að fá sjúkrahús stofnuð hjri ser, því gjöldin til spftalasjéðslns
hafa verið greidd af öllum pörtum landsins, eins og allir fjórðúngar
þess höfðu áður hver sinn spítala,

Sveinn Skúlason: Mer varð ekki kápan úr því klæbinu, a~
einginn mundi mæla it. móti þessu agreiníngsatkvæbl mínu, því
flestir þeir, sem nú nýlega hafa talað, hafa veríð þ"Í mótfallnir,
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nema hinn hæstvírtl konúngs(ulltrúi. þa~ var annars skað], ab byr
hlaut að rá~a ræðu þíngmanns Bkagfirðínga, því það mun hafa verið
lítill róður á fari hans, og ræða hans mun heldur ekki hafa ridt
serlega djtipt ; hann dró reyndar úr því, þar sem hann ætlaði að
fara að drótta ab mer, að eg væri landraðamaður, en mer finnst
hann ekki hafa fært nein rök að því. þar sem hinn hlíttvirti fram-
sögumaður líkti uppástringu minni víð regluna: .Dioide et impera",
þá á það hvergi við, því eg hefi aldrei vilja~ hnekkja því, að skól-
inn kæmist lÍ; en eg sagðí, að eg vildi ekki láta verja spítalafénu

til annars, en til að stofna spítala, og mer finnst eins eðlilegt, að
biðja um fe frá stjórninni, til a~ stofna þenna skóla, eins og til
lagaskólans ; en það er eins og þíngmabur SagfirMnga Yilji nú klóra
yfir það, með því að segja, að landlð allt muni seinna meir veita
fe til að koma upp sjúkrahúsum fyrir norðan og annarstaðar, þegar
búíð se að verja spítalafénu til spítala og skóla her í Reykjavík.

En mer finnst eiga her við danska maltækið. "Bage(ter kommer
tyndt Öl". Hinn háttvirti þíngmaður Ísfir'ðínga sagði, a~ þessi bnik-
un af spítalafénu væri rett og samkvæm tiIgánginum, en það er nú
ösarnkvæmnl víð það, sem hann sagðl Ilm daginn. að menn mætti
ekki hagga tilgángi sjóðanna. þíngmaourinn frá Reykjavík kvaðst

ekki kæra sig um, að spítali væri nú stofnaður á Vesturlandi, svo
ab ekki drægist frá spítala þeim, sem her ætti a~ koma, þó hann
væri Vestfírðíngur, en hann er nú hættur ao vera fjórMngsmaour;
enda veit eg ekki, hvort Ísfírðíngar kunna honum mjög miklar þakkir
fyrir, að hann Iegbl á móti, að þeir geti feiugíð spítala. Þíngmað-
ur Strandasýslu tóli: það fram, að það væri gagn fyrir allt landið, a~
spítalinn væri her í Reykjavík víð skólann, en sjúklíngnr koma þó
ekki nema úr nærsýslunurn, og þó nokkrir vermenn komi suður ab

norðan, þlí koma þó líka kaupamenn norður ab sunnan, og því á
þao ekki vii'>, sem þíngrnaður Rangvelhuga sagbl : "þao er betra, að
bróðir njóti en elnginn". En eg get sagt honum, að víð getum haft
hin beztu not af sjúkrahúsl, Eg held, að NorOIendíngar hafi lítil
not af þeim spítala, sem er í Reykjavík. Eg vil styðja breytingar-
athæði þíngmannsíns frá GuIlbríngusýslu, um að biðja sem fyrst um
reglugjörð fyrir að heimta spítalahlutinn ; og eg er viss um, að þab
má auka spítalasjóOinn með betra fyrirkomulagi í heimtíngunni; en
eg er hræddur um, að Norðlendfngar verði tregir að láta hlut sinn,
þegar þeir víta, ab þeir hafa ekkert verulegt gagn af því; og eg er
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jafnvel viss um, að það hafa ekki komið fleiri til framsögumanns-
ins úr Norðurlnndl, en að sunnan frá honum til Hornöopathanna.

Framsögumaður: Eg ætla eimíngis ao leyfa mer ao gjöra f'a-
einar athugasemdir víðvíkjandí rætu hins hæstvirta konúngs(ulltrúa,
þ"í mer þykir það ískyggtlegt og hryggilegt, að hann skuli allt af
vera mótfallinn þessu malefni. þao er og sannurlega því hryggilegra,
sem það getur verlð málinu til algjörðrar Iyrlrstoðu, nema því no
eins, a~ þíngið taki ser alvarlega af því, Hann segir, að það hafi
vakað fyrir stjórninni, að fjölga embættum, en hvaðan skaffar hann
okkur lækna í einbættin ? Eg se ekki, hvaða gagn er a~ nöf'nun-
um einum. Læknaernbættin tóm, án lækna, hjálpa eigi einum ein-
asta sjúldí:Jg, hvað sem honum svo við liggur. Og þar sem hinn
h.íttvlrtl þingmaður fr;Í Norbur-þtageyjarsýslu vill stofna spítala her

og þ/Jr, þá veit eg ekki, til hvers elíkt kann stoða a~ svo komnu;
þ"í hve jir eiga ao lækna sjúklíngana? Spítalarnir gjöra það þó
ekki sjnlfir ; eg veit .reyndar, at hann stærir sig af Homöopöthunum

á Norðurlandl, en eg hefi nú o lur-Iltla tnÍ á þeim. Eg vil spyrja
alla þín menn ao, hvaða meiníng se í því, að stofna læknaernbættln,
þar sem þó einginn fæst læknirinn í þau? þat er víst sj~lf:iiig~
regla, sem menu eiga að fylgja í þessu máli, ao fjölga fyrst lækn-
um. þá embættum, og síoa5t spftölum, en ekki öfugt. Eg ætla nú
ekki ao fara mörgum orðum um þetta m:íl, því menn munu ekki
sannfærast betur af því, þó menn tali langt en styttra. Her eru nú,
eins og eg aður hefi sagt, 8 læknisembæuí, og að eins 4 fslenzkir
læknar, og einn þeirra er á förum af þreytu, og þ;i eru 4- 5 auð
embætti her. Ilinn hæstvirti konúngsfulltrúi heit, ao það mundi
vera örðugt, ao fá híngað lækna, til ao vera við skólann, en eg held
þOli'>væri hægt, ef skólinn værl her í Reykjavík, og læknirinn feingi
g<Ío laun; en hitt held eg se satt, ao ef skólinn værl á Austfjörðum
eb Vestfjörðum, þá mundi varla fá~t maður þ.íngab. Eg efast UIlI,

a'l> nokkur danskur læknir f,íist hínguð í embætti, nú sem stendur,
og þeir Íslendingar, sem nú lesa lækulsfrrcöl, eru nýbyrjaðir, og ó-
víst, al'J þeir allir Ijriki ser nokkurn tíma ar, og þ;i álít eg eina r;íOið
til að fá lækna, ao stofna her innlenda kennslu. þao er þannig
sagan, þörfin og raddir þjóðarlnnur, sem skora lí þíngið, ao gefa máli
þessu alvarloga gaum, og eg vona, að þfngnienn sýni þa'ð líka í und.
irtekturn undir þetta mál. þao er að vísu satt, að stjórnin og hon-
úngs(ulltrllinn virðist híngað til ao hafa tekið þúnglega undir þetta
mal; en eg held það komi mikið af þ,-í, ac læknar þeir, er aður
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hafa fjalla~ um þetta m:íIefni, einkum landlæknir !láI. J. Thorstein-
son og justitsráð Schleisner, voru því mjög mótfallnir. Eg þykist
fullkomlega sannfærður um, a~ stjórnin líti á þörf landsins, þegar
menn á ný með ljósum rökum bera það fram fyrir hana, og eg get
6m1igulega trúað, ao hinn hattvirtl konúng.~fulltrúi, sem nri al'> eins
hefir 1 lækni í öllu amti sínu, og hvar sömuleiðls allt, sem lækna-
skipuninni viðvíkur, er í hinu aumusta ástandi, muni líta betur II
má I þetta, þegar hann ser, ab það er eindreginn vilji þíng"in~, og
hann sj á lfnr má viðurkenna, ab þao er sorglegt, að þessu máli
mí hefir verið eytt í 10 ár, og það til lítils gagm fyrir landið.

H. Kr. Friðriksson: Hinn háttvirti þíngmaour frá Norður-
Þíngeyjar5ý~111 kvað nauðsyn á, að sjúkrahús væri stofnuð á Akur-
eyri. því að margir sækti þángað líka til læknínga heoan fní Suður-
landi; eg held mí. reyndar, ao þeir se f,íir, sem fara þangað heilan.
Eg veit heldur ekki, hverja hann ætlar að láta hafa umsjón yfir spí-
talanum þar, eða sjúklíngum þar, nema ef það væri "Homöopatharn-
ir"; en það held eg hafi ekki verið ætlun hans. Þegar ver höfum
fe, til ao koma upp sjúkrahrisl, þlí ætti menn ao koma því á einn
stað, en ekki á 2 eða 3, því það er sama, sem ilO lát.a fe~ vera ver
en énotað ; ef spítallnn er stofnaður. álít eg bezt, að Líta hann vera
á hentugum stað, og þao :ílít eg Reykjavík vera; en það er auð-
vitað, ef menn f;í svo mikíð afgangsf'ð, eður ef stofnanln auðgast
8\'0, að nokkuð verði afg.ings, no þuð fe verður notað til IlO stofna
spítala annarstaðar, þar sem helzt þyldr þörf vera. Eg er líka sam-
dóma hinum hattvirta framsögumanni Í því, ao þab se til Iítils, að
stofna ernbættin, án þess að nokkrir se til i þau.

Gísli Brynjúlfsson : Mer þykir vænt. ao SYO fljétt hefir slett í
logn fyrir hinum háttvirta þínglllanni frá Norbur-Þíngeyjarsýelu, þvi
hann þorði nú ei leingnr að halda því fram, sem hann upprunalega
hafði sagt, og var allur miklu vægari í svari sínu, en á'ður. Se eg
og á þVÍ, að hversu grunnt sem orð mín svo kunna að hafa rlst,
þá hafa þau þ,í æfinlega verið nóg til þess, að róa í kaf þá hina
aumlegu síldarferjn, er hann ætlaði að fara ab hamla her inn á
þfnglð, Ao öðru leyti skal eg mí ao eins geta þess, með tilliti til
þess, sem hinn h.íttvirti konúngsfl1llt1-úi sagOi, að eg er fús á Il~

viðurkenna, að menn "de jure" eigi ei með, að nota spítalasjöðlna
í hverjum Iandsparti öbrnvísl, en upprunalega "ar til ætlazt ; en mer
finnst þá ao eins spursmalíð vera, hvort ei se rettara og meiri föð:..

urlandsást í því fyrir hvern fjór'btíng, a~ sleppa heldur sínu í bráð,
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ef þá er von um, að eitthvað almennt megi stofna, heldur en hitt,
ao standa fast á hinum einstaklega retti sínum, og láta SYO ekkert
verða úr neinu.

Ásgeir Einarsson: Eg veit ekkí, hvort eg hefi skiliI'J riHt hinn
hæstvírta konúngsfulltrúa. En mer finnst sanngjarnt, sem hinn hátt-
virti þingmaður frá Norbur-þíngeyjarsýalu sagði, að allt landið stubl-

aðl til, að koma upp læknastofnun ; en feingi hver hluti landsins sitt
sjúkrahus, er eg á sama máli, og hinn hríttvlrtl framsögumaður
sagðt, að það er ekki til neins, að stofna lælmaembættin meðan eing-
inn læknir er til í þau, og þá ekki heldur sjúkrahús; það er eins
og ao eiga skip, en eingan mann á þao. Eg vona, að hinn hæst-
virti konúngsfulltrúi greiN úr þessu máli með lipurleik sínum og
djúpsæi við stjórnina; hún kynni má ske vilja gefa festyrk til þess-
arar nauðsynlegu stofnunar her fyrir tillögur hans.

Jón Sigurðsson frli Gautlöndum: þao er sannarlega bágt, að
einginn verbur til að styðja minna hluta nefndarinnar; eg held þó,
að okkur Norðlendíngum geti ekki staðið það á sama, hvort Möðru-
fellespítali er tekinn frá okkur eður ekki; og eg vil spyrja hinn
háttvirta þíngmann Skagflrbínga, sem hefir verið einna ákafaetur um
þetta mál, hvort honum ekki þyki þegar nóg búíð að rýja Norður-
land, þó þessi eina stiptun, sem það mí á eptir af hinum gömlu, se
ekki tekin líka; hann Illan þó eptir, hvernig farið var með IIólastól
og skóla, og svo prentsiniðjuna, sem var alveg norölenzk að upp-

runa, og eg get vitnað um það, hvað meðferð prentsmiðjuunar hefir
verið almenníngi óge'ðfeIId á seinni tíð, Hinn sami heiðraði þíng-
maður vill að sönnu láta stofna sjúkrahús nyrðra, eg held af leif-
um spítalans og Iæknaskólans hérna, og svo því, sem hann á ao
geta lagt upp árlega; en eg gjöri mer nú ekki svo miklar vonir um
þessar afgángsleifar; og eg held sannarlega, að reynslan sanni það,
að þessar 30 til 40 þúsundir, sem spítalarnir mí eiga, gjöri ekki
betnr, eR hrökkva til þessara stofnana, sem veríð er að rlí'ðgjöra hef
í Reykjavík; svo ao víð bátir, þingmaður SkagfirOínga og eg, verð-
um líklegast komnir undir græna torfu, þegar spítala verður komið
upp af þessu fe lÍ Akureyri. Eg get því ekki betur se'b, en a'b þeir,
sem eru að halda þessu fram, vilji hafa okkur fyrir glnníngarfffl Norð-
lendínga. Hinn 6. komingkjörní þíngrnaður vlldí telja þínginu trú
um, að þessi spítali væri jafn-nauðsynlegur fyrir allt landið ; þetta
er nú rett ao því leyti, sem spítali nn er nanðsynlegur fyrir lækna-
skólann, því hann álít eg nytsaman og ómissandi fyrir allt landið,
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og vil af alefli styðja að því, a'ð hann komist á, án þess þurfi a~
gjöra öðrum landsins fjórMngum níngt til hans vegna; en hitt er

ekki satt, að allir landsmenn geti hart jöfn not af a'ðhlynníng og
læknahjálp á spítalanum hðrna ; því Norðlendíngar og aðrir, sem
lángt eru í burtu, mundu naumast viIja vinna það til, að fara að
flytja sjúklínga híngað á spítalann. Hinn sami þfngmabur sagði líka,
að her væri opt svo margir útrdðrarmenn norðlenzkír, sem gæti nottð
aðhlynníngar á spítalanum; en eg get sagt honum það aptur, a'b
það er einatt kaupa fólk héðan fyrir norðan, sem gæti korníð það vel,

að sjúkrahús væri á Akureyri; svo að þetta gæti þá orðíð sem menn
segja kaup kaups.

Magnús Andresson: Mer þykir þíngmönnum hafa mjög snúizt
hugur um þetta mál, síðan í hitt eð fyrra; þá var talin hin mesta þUrf
á, a'ð fjölga læknum, en nú er þess ekki talin þörf, þó læknarnir se
orðnir færri, en þeir voru þá; en það er þó líka sagt, að nú se
nokkrir að lesa læknísfræðí "ið Kaupmannahafnarhaskéla, og úr þeim

verða þó víst nokkur læknaefni. þll'ð er sjálfsagt gott og æskilegt,
a'ð stofna læknaskóla í Reykjavík, og sjúkruhús ; en þó er Reykja-
vík ekki svo illa stödd með þess konar, því her er bæði læknir og
lyfjabiið, og líka svo fjölbyggt her, áð hægt er að koma fyrir sjúk-
língum; lítil fyrirstaða hefir verið á því að undanförnu, það eg til
velt, Eg vil því áskilja mer breytíngaratkvæbl þannig, að biðja
stj6rnina um, að stofna her ný sýslulæknaembætti í 3 sýslunum, sem
helzt eru lángt burtu frá lækni; og var einnig beðið um þetta í
álitsskjali alþíngis til konúngs árið 1857. Eg orða breytíngarat-
kvæ~ið nákvæmar áður en það kemur á atkvæðaskrana.

Brynj67fur Jónsson: Eg ætla einnig í fám orðum að segja
álit mitt í þessu máli. Mer finnst, að hlð fyrsta skilyrði fyrir því,
að betri læknaskipun komíst her á, se það, að læknaskðll se stofn-
aður í Reykjavík, og þá sjalfsagt sjúkrahús með ; því hvernig eiga
læknaefnin að læra ao þekkja sjúkd6ma þá, sem her eru á landi,
svo til hlítar se, nema því að eins, að spítali se stofuaður jafnhliða
sjálfum Iæknaskélanum, þar sem gefst færi á, að kynna Ser hina
innlendu sjúkdóma? það er og mín sannfæring, að þessum stofn-
unum verbí ekki með öðru á kornið, en að öllum tekjum og leigum
spítalasjó'ðanna verði til þess varið. En vegna kjördæmis míns vil
eg þó gjöra þá uppástúngu, að Vestmannaeyjar se undanþegnar frá,
a"ð leggja til þann spítalahlut, sem þar til fellur; því með konúngs-

breti 1750 voru Vestmannaeyíngar fríteknir frá, a~ borga þenna spít-
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alahlut, og máttu halda honum sjálfir, þar þá voru svo margir fá-
tældr, og Vestmannaeyíngar tóku sjálfir að ser, ab annast sína fá-
tæku sjúklinga. Á alþingi 1847 og 1857 komu uppéstúngur um,
a'b þe;;;;i ákvörðun fr.í 20. febr. 1750 væri úr lögum tekin, og á
alþíngi 1857 færði einn háttvirtur þfngmaður margar ástæður fram
fyrir, að þessi ákvörðun væri mí orðin óþörf, og tóku fleiri í þann
sama streing, og færðu til, að nú væri ástandinu öðruvíst varlb, en

þá; nú væri t. a. m. efnahagur manna miklu betri þar, og mest var
gjört úr þeirri astæðs, a~ mí væri læknir þar, sem einginn hefði abur
verið. En eg fyrir mitt leyti verð a~ segja, að kríngumstæöurnar
se að miklu leyti hinar sömu nú, og aður fyrri, þegar akvörðunín
20. febr. 1750 kom lít; það vita þó allir, að ekki hafa Vestmanna-
eyjar færzt nær landi, en þær voru aður, og að enn er vlðlíka brim
vlð Landeyjasand og fyrir 1OOlÍrum síðan, og ekki muni því vera
líbugra um samgaungur milli land" og eyja en aður, þao má að
vísu segja, að ástandið se nú orðið öoruvÍsi að því leyti, að þar
er kominn læknir. En þá "ero eg eínmítt að halda enn meiri á-
stæða se fyrir, að Vestm.mnaeyíngar haldi sínum gömlu spítalahlut-
um; því mí fyrst geta þeir réttilegu korníð þeim að haldi; ef spítalahlutirnir
áttu a~ vera mönnum til Iækníngar, þegar einginn "ar læknir, þá get eg
ekki seb, a~ þessi hlunnindi kæmi þeim þá. ilO hinum tílætluðu not-
um; spítalahlnturlnn gat ekki verið þeim til lækníngar, nema þeir
hefði einhvern lækni. Mer virðist því, a~ á fyrri tímum hefði þó
verið meiri ástæba en nú fyrir Vestmannaeyínga, að láta spítala-
hlutinn af hendi, svo þeir gæti haft gott af honum, með því ab leita
ser læknínga annarstaðar, þar sem einhver spítali eða læknir var.
En mí er svo ko IIIið, að þeir hafa lækni, og geta þess vegna nú
haft not af þeim spítalahlutum. er til falla á eyjunum, og þegar
eg lít til ást/md" Vestmannaeyínga, hvað efnahahag snertir, þ:i er
mer það fullkunnugt, að þar eru margir bláfátækir ; og því fleiri fá-
tæklíngar lllunu þar vera mí, sem fólksfjöldinn mun vera töluvert meiri,
en abur fyrri, og því meiri sem fjöldinn er, þess fleiri má búast "ic>
að verði ejriklíngamír, og margir af þeim, sem ekki eru færir um,
borga mikil meðul eða lækníshj.ílp, Eg vii einnig geta þess, að Ijós-
mæbrum eru þar greiddir 30 rd. úr fátækra:5jóonulll, sern að mestu leyti
fær tekjur sínar af spttalahlutunum, og opt er þeim goldíð af sjöðnum
fyrir þá, sem eru svo fá.tækir, að þeir ekki geta sjálfir goldið þeim.
þao sýnir líka, hve mildi þörf er á, ab þeir taki þetta undir sjálfum
ser, þegar þeir í fyrra urðu að fá 350 dala lán úr innstæðu svelt-

1534



arsjó'bs þeirra í jarðabékarsjöðnum, til að kaupa korn fyrir. þa'tl er

líka abgætandl, að þar er ekki teljandi neitt lausafé, sem fátækra-
útsvar verði goldið af, því þó goldin væri fatækratfund af þeim flÍu
lausafjárhundruðum, sem þar eru, mundi það lítið hrökka til, að
bæta úr þröfum fátækra; því eg veit, að í ár er aukaútsvarlð þar
her um bil 4,000 fiskar, sem verður eptir peníngareikníngi hlítt .i 4.

hundrað dali, sem jafna verður niður á her um 100 búendur, og
eru margir af þeim svo, að þeir liggja "ið sveit.

Guðmundur Brandsson: Mer þykir nú ætla að flókna mállð,
þegar hver hreppur "ill fá spítala ser. Eg held það se víða meiri
fátækt en í Vestmannaeyjum, t. d. í Rosrnhvalaneshreppí í Gull-
bríngusýslu og víðar, og það munu fáir hreppar hafa verið í eins

miklum uppgangi og Vestmannaeyjar, og fáir hreppar eiga meira fe
í jarðabókarsjóðnum. þó þar se læknir, þá er honum launað úr op-
inberum sjéðl, og aukalaun fyrir serstakar lækningar verður hver ein-
stakur maður að borga, hvar sem er, og finnst mer Vestmannaey-
ingar eigi ekki fremur en aðrir rett til, að fá aukastyrk til þess,
og þal'J getur verlð spurstnál nm, hvor! þeir ekkl verða skyldir til
að borga rentur af þeim spítala hlut, sem þeir hafa haft í mörg und-
anfarin ár; þó býst eg "ið, að ekki verði farið fram á það, en þá ætti
þeir því heldur að hita ser lynda, þó þeir hefði ekki leingur þessi
ósanngjörnu eíukaréttíndi ; það er þess vegna sjálfsagt, að spítala-

hlutir þeirra ætti her eptir að falla í sama sjóð, og aðrir spítala-
hlutir. Vlðvíkjandi ljósmæðrunum, sem þíngmaður Vestmannaeyja var
að tala um, þá skal eg geta þess, ab þeim er évíðast borgað ar

opinberum sjóði, heldur eru laun þeirra að mestu leyti aukatekjur,
og eru þær látnar sitja við það, sem einstakir menn borga, sumir
borga þá vel, og sumir aptur lítið. Um það, að tíundin se lítil af
lausafé, geta "íst margir kvartað, því það má geta nærri, að svo er
í flestum sjavarhreppmn, og er ekki áreiðanlegt, að fara eingaungu
eptir henni, þegar meta á efnahag manna; því það hefir kunnugur
maður sagt mer, að Vestmannaeyjar værl eitt hið bjargvænlegasta
pláss, því maður þurfi þar ekki annað, en nenna að retta handlegg-
inn frá hliðinni, til a~ fá nóg að lifa af. Eg veit ekki, hvort eg
hefi skilið rett hInn helbraða þíngmann frá Árnessý:,lu, þegar hann
var að tala Illll að fjölga læknaembættunum, hvort hann ætlaðist til,
að það væri gjört .í undan eða eptir að læknaskólinn væri kominn
á. Er það á ab vera á. lludan,þá er það málinu til fyrirstöðu, ef

það ,á að vera sam síða, truflar það, en ef það á að vera á eptir,
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þá vil eg fallast á það, því aðaltllgángur þessa máls er, að fjölga
læknum, þó það komi nú fram í öðru formi, heldur en 1855 eða
1857; því þá vissu menn ekki um þann læknaskort, sem nú er
kominn í ljós, og hinn háttvirti (ramsögumaður gat þess, að f..íir lækn-
ar væri líka í Danmörku, svo það eru ekki líkindi til, að danskir
læknar sæki híngab, þegar þeir ekki vilja embætti í Danmörku, eða
eru svo f,Hr þar, að Danir eru sjálfir ekki aflögufærir með þá. Mer
finnst vera óþarflegt breytíngaratkvæðl hins helbraða þíngmanns frá
Subur-þíngeyjarsýslu, því það er auðvítað , að nefndin hefir ekki
ætlazt tiI, að skertur verði höfuðstóll þessa spltalasjébs, heldur er

Síl meiníngin, að vextirnir yrði brúkaðir og aðrar árlegar tekjur, sem
sj60i þessum gæti til heyrt.

Brynjól(ur Jónsson: Eg vil leyfa mer að svara hinum heíðr-
aða þíngmanni frá Gullbríngusýslu því, að ef hann gæti flutt Vest-
mannaeyjar eins nálægt Reykjavík og Rosmhvalaneshreppur er, sem
eg held að honum muni þó seint takast, þá hefi eg ekki á móti, að
Vestmannaeyíngar svari spítalahlutunum í hinn almenna spítalasjéð,

því þá væri ekki svo mikil vandkvæði á, að koma sjúkum mönnum
til spítalans í Reykjavík ; Vestmannaeyíngar hafa lítið gagn af því,
þó Rosmhvalanesmenn geti s6tt spítala her. Eg get ekki sðð, a~
Vestmannaeyíngar skuli gjalda þess, þó þar kunni að vera hægt að
kornast af, sem eg vil láta ósagt, og rir því þar er læknir, þá væri
spítala hlut þeirra bezt og rettast varið, til að stofna þar sjúkrahús,
eins og þeir aður af honum hafa að nokkru leyti stofnað fæðínga-
hús. Eg se því einga sanngirni, að þeir skuli mega til a~ verða
úti með hann; það væri líka öðru máli að gegna, ef þar væri ekki
læknir, eins og eg hefi áður sagt, því þá væri rett, að þeir borguðu
spítala hlutinn til hins almenna spttalasjöðs.

Guðmundur Brandsson: Lækninum á Vestmannaeyjum Ilr
borgað úr ríkissj óN, eins og öðrum læknum her á landi, svo það
nær eingri átt, að koma með þessa víbbaru ; en það væri má ske
ástæða fyrir Vestmannaeyínga ao fara fram á, ao halda spítalahlut-

unum, ef þeir sjslflr ælti ao borga honum; en þessi uppástúnga,
sem þíngmaðurinn kom með, er eins og að ætlast til, að spítalasjóðn-
um verði skipt milli allra hreppa í landinu, og þá þyrfti menn ekki
framar að tala um neinn spítalasjéb. Um það, að fæðíngahúsíð

hafi "erið stofnað á Vestmannaeyjum, þá hefi eg heyrt, að það hafi
verið í ráði hjá stjórninni, ao í sama húsinu yrði haldið þíng, og að
líka yrði geymdir þar íángar; en eg veit, að það muni ekki í fyrstu
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bafa verið tilgángurinn með stofnun þessa sjóðs, ao byggja skyldi
af eigum hans fángahris eða þínghris, og líklega ekki heldur fæð-
Ingarhús.

Brynjólfur .Jónsson: Hinn heiðraði þíngmnður frá Gullbríngn-
sýslu hefir víst misskilið orð mín, ao eg hefði sagt, ao læknirinn
feingi laun sín af þessum sjóN, því það var ei mín meiníng, held-
ur hitt, að þegar einhverjir væri svo fátækir, að þeir ei gæti borg-
að meðöl eila læknishjálp, þ,i yrðl að grípa til sveitarsjébsins, því

þó læknirinn fái laun Rín af rfklssjribl, þ,í er honum ekki ætlandl,
ao lækna eða veita meðöl fyrir ekki neitt. En hvað flÍngahlÍsio, sem
þíngmaðurlnn nefndi, snert.ir, að það hefbí átt ao byggjast í sam-

einíngu með Iæðfngarhrisinu, þá "eit eg ekki að neinn f6tnr !:le fyr-
ir þYÍ.

Páll Sigurðsson: Eg finn mig knriðan til, ao svara hinum
háttvirta þíngmanni frá Vestmannaeyjum, Því mer finnst hann hafa
skllið mál þetta svo herfilega, þegar hann vm, ao Vestmannaeyíng-
ar f,ii spítalahluti sína, til að gefa mönnum ,i eyjunum til að kaupa
ser fyrir meböl eða þess hattar, Vestmannaeyjar, sem eru ekki eins
víðlendar og minnsti hreppur annar á. landinu hafa nú Ieinglð lækni,
sem margar sýslur, auk heldur hreppa, vantar. Spítalahlutir lands-
manna eru nú ekki bnikaðlr til meðalakaupa, heldur er þeim safn-
a~ í sjóð, til a\') reyna með þVÍ, á sínum tíma, 110 bæta úr þessum lækna-
skorti og ætti Vestmannaeyjar að leggja sinn skerf til þess augna-
míðs eins og aðrir, og svo held eg, að Vestmannaeyjar hafi á'ður
borið drjúgan hlut frá borði, þar sem þær hafa tekið spítalahluti af
þeim skipum Rangæinga, er þar hafa sótt sjó um vetrarvertíðir.
En eg vil segja þingmanninum. að það er tvísýnt um, hvort betur
muni fara, þó Vestmannaeyíngar vilji gjöra undanþágu, þVÍ ef Hmið
er skoðað og konringsbrðfið fni 1750, þá er hætt víb að nppgötvist,
að þeir hafa farið leingra, en þeim bar, og þeir hafi tekið hlut af
landskipum úr Rángárvallasýslu, en í brefinu stendur: "af sínum
eigin skipum"; svo að skeð gæti, að þeim væri eins hollt, að fara
ekki fram á þessa undanþágu.

Framsögumaður : Eg sð, að þao munu flestir fara héðan með
sömu sannfæríngu, og þeir komu híngað, nefnilega, að hin brýnasta
þörf se á, að fá. máli þessu framgeingt, nema þeir Iríu, sem vilja
koma fram þeirri kenníngu : "divide et impera" sem er: skiptu og
ónýttu; og er á breytíugaratkvæðum þeirra og lístæ\')um auðséð, a'ð

þeir "ilja eyða málinu, fæstir beinlínis, heldur óbeinlínis; en þetta
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er því hörmulegra, sem mallnu hefir verlð traðkað í 10 eða 12 ár;

það Hr Iyrst rætt á þínginu 1847, þegar formaður minn gekk bezt
fram í að eyða því, Nú "ir'bist mer hin brýnasta nauðsyn ab taka
þetta mál upp aptur, því nú stendur svo á, a'b einringls 1 læknir er
í vestura mtínu, og er hann orbinn ritslitinn af argl, beinbrotinn og

bæklnðurj sá sem var í austuramtinu er fallinn fd; á Suðurlandi
er ekki nema 1 fyrir utan mig, sem brabum hættir líka, og svo eru
a~ eins 2 á Norðurlandi. Hinn hríttvlrtl þfngmaður fní Norður-
Þíngeyjarsýslu sagbí, a'b þar væri svo fjöldamargir læknar; en það
er yfir þeim einhver hulinhjrilmur, nema þegar þeir birtast í Norðra,
og eg velt til, að þaðan koma margir hínguð til lækninga, en fáir
fara hððan og þangab ; þa'b er helzt úr sýslunurn fyrir austan fjall,
og hafa þeir allir komið ,. err i aptur, en þeir fóru, úr þessari norð-
lenzku pílagrfmsíerð ; þal'> fer líka að verða óþarfi al'> cítera í "Hom-
öopathana", þVÍ þa'b er nú búið a'b dæma þá og flæma frá Einglandl

og Frakklandi. Satt er það a~ vísu, að læknirinn á Akureyri hefir
sagt, að f~íir vítjuðu sín úr Norður-þfngeyjarsýslu, en af skýrslunum

Se!!t þó, að þar deyja æðl-marglr, svo þar er "15t eingin algjörð
hellbrigðl ; það er þó vanalegt, að menn deyja ekki nema þeir verðí
veikir, og þess vegna held eg þar muni eigi vera svo sjúkdrimalnust,
eins og sumir láta. Þa~ er hægt a'b segja og skrifa, að menn hafi
ébrigðul meðöl "ib því, en það er reynslan búin að sýna, hversu ó-
brygbul þessi Norður-þíngeyjarsýslumeðöl eru.

Ásgeir Einarsson: Eg vil leyfa mer að spyrja hinn hríttvírta

framsögumann, hvort hann meinar það til míns breytfngaratkvæðls,
að þab se til ab eyða málinu?

Framsögumaður : Nei, þa~ var sagt í tilliti til sumra annara
hreytfngaratkvæba.

Forseti: þar eb ekki taka fleiri til máls, álít eg undir-
biíníngsumræðu þessari lokið,

Kemur þá samkvæmt dagskránni til ályktarumræ'ðu og atkvæða-
greiðslu málið um fjárkláðann. Framsögumaður er hinn heiðraði
þíngrnaðnr Borgfirðíngn. Eg hefi latlð prenta atkvæðaskrá í málinu,

og vona, að allir þíngmenn hafi hana fyrir ser.
Atkyæbaskrá

í fjárkláðamálinu.
A, Breytíngaruppástúnga ll. Kr. Friðrikssonar :

Ab hans hátign komíngurinn vilji allramildilegast láta fram-
halda þeim raðstöfunum, sem þegar eru gjörðar af hendi
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stjórnarinnar, til að lít rýma fj;írkWlasýkinni her :l landi með

lækníngum, uns kldðínn er allæknaður,
B, Nefndin:

AÍl í upprístringuatrlðlnu I (C, I), í staðinn fyrir "stjórnin",
verðl sett: ,,'I'áðgjafa'l'ni'l'''. Enn fremur, ab orðíð : "bæ()i",
falli burt, en í þess stað verð! sett: "við konúnginn" ("víð
þíng Dana"), o. s. fn'.

C, Nefndin (npprísninguatrlði nefndar:ílitsins):
I. Alþíngi lýsir yfir því áliti sínu, a() stjórnin hafi með ní()stöf-

unum sínum í þessu máli tekið a() ser alla þá abyrgð,
er þar af flýtur, bæði við þíng Dana og við þjóOina á Íslandi,
og geymir alþíngi, sem fulltniaþíng þjdðarinnar, ser o~ henni
allan rett í þessari grein.

n. Alþíngi bíður því korning vom :
1. AQ stjórnin haldi á kostnað rfklssjéðslns fulltrygga vero i al-

staðar milli hinna sýktu og ósýl,tu héraða, bæðl í suður-

umdæminu og á umdæmamótum , og se þessir verðir settir
á þann h.ítt, er segir her að framan í nefndarálitinu.

2. A() amtmennirnir í norður - og vesturumdæminu fái sem
allrafyrst fullt embættisvald sitt aptur, til 31'1 ráQstafa þessu
máli framvegis í sínum umdæmum.

3. Ab svið sýkinnar verði þreingt smátt og smátt, eptir Því
sem haganlegast er.

4. Se sýkinní eigi algjörlega lít rýmt um nýár 1861, a() þá

leggi komíngur frumvarp fram Ii alþingi sumaríð 1861 um
algjörða útrýmíng sýkinnar. Konúngur veiti þá alþíngi fullt
löggjafaratkvæði í málinu, en fulltrúa sínum Ii þinginu vald
til að staðfesta frumvarp þíngsins sem bráðabyrgðarlög.

D, Breytíngarntkvæði Páls Melsteðs:
ViQ nefndarinnar III, 1. (stafl, E):
1. Allt sauðfð í þeim hreppum Rángárvallas)!l!Iu, hvar sýkin hefir

komið, skal flytja vestur yfir þjór.~á. Sömuleiðis skal flytja
allt fe IÍr Borgarfjarðarsýslu suður fyrir Hvalfjörð, þannig aQ
hvergi verði klaðsjúkar sauðkindur til nema i Árnes-, Gull-
bringu- og Kjósarsýslu; þetta skal allt gjört fyrir veturnætur
í haust.

2. Eigendur fjárins í RángárvaJla- og Borgarfjarðarsýslu skulu
selja mönnum i Árnes-, Gullbringu- og Kjósarsýslu og Reykja-
vík fe sitt eptir samkomulagi. Geti þessir eig!l~eypt, skulu
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þeir styrktir með láni af þeim 30,000, sem ætlaðir hafa verið
til þessa klábamals.

3. þa'O er vitaskuld, að eigendur fj,írins í Borgarfjarðarsýslu og
Rangárvallasýslu geta sko rio fe sitt til heimilisþarfa, ef þeir

vilja, en lokið skal því um veturnætur í haust,
4. Allar menjar, sem vera kynni eptir hið klaðsjúka fe í Borg-

arfjarðarsýslu og R1Íng;írvallas)~~Iu skulu af maðar í vetur með

hreinsun og öbrum slíkum meðulum.
5. Lækníngum skal með hug og dug fram fylgja á því svæði,

sem feli er fært saman á, og skulu settir hæfilegu margir
menn yfir þann starfa með nauðsynlegu valdi, og fyrir hæfi-
leg laun.

6. Rángæíngar og Borgfir'ðíngar skulu ao vori komanda eiga kost
á, ali fá keypt fe úr ó"ýktum hðrubum fyrir sanngjarnt verð,
og ali öðru leyti til sín flutt kostnaðarlaust.

E, Nefndin (uppástúnguatrlðl):
III. Alþíngi skorar gegnum forseta sinn á hina konúnglegu er-

índsreka:

1. A'ð þeir hlutist til, ali lóga'ð verðl þegar í haust öllu fe í
Holtamanna- og Vesturlandeyjahrepp í Rángárvallasýslu, en
að í efra hluta Borgarfjarðarsýslu ofan að Skoradalsvatni og
Andakílsá, að með töldum bænum Svángu, verði lógað öllu
sjúku fe, og því er sýkzt hefir.

2. Víðaukaatkvæðí Magnúsar Andressonar:
A'b aptan víð uppástúngu nefndarinnar III, 1. (stall. E III. 1.)
bætist:
Og ali einnig verði lógao eða út rýmt á komanda hausti eða
vetri öllu fe úr Flóanum í Árnessý~lu, ef þar kemur upp
klaðí á ný.

3. Ali þeir gefi arntmönnunum í norður- og vesturumdæminu , eigi
síðar en annar þeirra (hinna konúngl. eríndsreka) eður báðir
fara héðan í haust, tllkynntngu um, a() þeir (amtmennlrnír)
hafi fullt embættisvald sitt, til ali raðstafu m.ílí þessu fram-

vegis.
F. Uppástringur H. Kr. Friðrikssonar :

A'O konúngur vlljl allramildilegast stuðla að umbótum sauðfjár-
ræktarinnar her á landi framvegis og útbreiðslu meiri þekkingar
á réttrl meðferð sauðfjérins ; og ali hann til þess :
a, vilji allramildiIegast hlutast til um, a'b 3 eða 4 Íslendíngar
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læri sem allrafyrst dýralækníngafræðí og retta meðferð á skepn-

um á Iandbtinaðarskólanum í Danmörku, er á eptir setjist a~
her :i landi, og fái viðunanleg laun úr opinberum sjöðí.

b, A~ hann allramildilegast vilji stofna 3 eða 4 föst dýralækna-
embætti her á landi, og veita fe til að launa dýralæknum
þessum,

e, A~ hann allramildilegast vilji bjóða stjórn sinni og embættis-
mönnunum her á landi að hlutast til um, að þa~ verði almenn
venja her á landi, að bændur baði sauðfénað sinn, ab minnsta
kosti einu sinni á ári hverju, úr hinum "valziskaft kl.íðalegl,
eða öðrum þeim lyfjum, er dýralæknar telja hagkvæm til að
verja óþrifum.

G, Hvort rita skuli konúngi bænarskrá samkvæmt atkvæðagreíðsl-
unni ,'i~ e n. 1.-4., með e 1. sem undlrstöðuatríðl ?
Forseti: En áður en byrjað er á umræðunum, vil eg vekja

athygli hinna heiðruðu þíngmanna ab uppástúngunum undir staf-
llð F, og vil eg biðja þá ab athuga þær nákvæmlega, og hvort
þær se málinu vibkomandl, og geti korníð til umræðu og atkvæða-
greiðslu ; eg verð reyndin :l~ álíta þessar uppástúngur alveg
sðrstaklegar, og að þær yrði að bera upp ser í lagi, ef þær
gæti orbib teknar til greina á þínginu, eu !Je þessu máli (Ijár-
khiðamálinu) alveg 68k~ldar og dviðkornandl, hvort heldur ab lit-
i~ er til uppastúngnanna í bænarskranum , sem nefndinni voru
feingnar til meðferðar, eða til uppastúngna þfngnefndarinnar sjálfrar.
En af því þessar uppástringur, stafi. F, voru reglulega upp bornar
og rábgjdrðar í undirbriníngsuurræðunnl, varð eg að álíta réttara, a~

taka þær á atkvæðaskrána. en vekja að þeim athygli hins' heiðraða
þíngs, og leggja þínginu á vald, hvort þeim ætti að hrinda frá um-
ræðuni og atkvæbagreiðslu eður eigi. þessu vil eg því skjóta til

atkvæða hinna háttvirtu þíngmanna nú þegar, aður en umræðurnar
byrja um sjálft málið, Er auðvitað, að hver hinna háttvirtu þíng-
manna, er vill ræða með eður m6ti þessum staflið fyrirgjörir ekki
þar með retti sínum til að taka einu sinni til máls um sjálft aðalmálið.
Eg skora því fyrst á þíngmenn, að þeir ræði þetta atriði, og að þeir
gángi síðan til atkvæða um, hvort stafliðurinn F eigi að koma til
umræðu og atkvæða ásamt sjálfu aðalmálinu.

Ræddu þ,i þíngmenn um þetta atríbi um hrfb, og eptir nokkr-
ar umræður með og móti var gelnglð til atkvæða um það, hvort staflíð-
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urinn F skyldi koma til umræðu og atkvæða 1ísamt aðalmálinu, og
"ar honum hrundið með 15 atkvæðum gegn 7.

Var þá rnalíð afhent framsögumanni.
Framsögumaður [Arnljðtur Ólafsson): Eg vil leyfa mer að

fara nokkrum orðum nm upp.istúngurnar, til þess að skýra þær, áð-
ur en þíngmenn taka til máls. þá er fyrst breyttngaruppastringa
þingmanns Reykvíkingu undir staflið A; eg "eit ekki, hvort upp lÍ-

stungumaður vill taka hana aptur (H. Kr. Friðriksson : Nei). þá
tala eg um hana, og verð eg a't segja það, að eg skil ekki, hver til-
gángur er með hana; eg "eit ekki, hvort uppáetringumaburlnn "ill
biðja koming um, að öllum þeim raðstöfunum verbí framhaldið, sem
gjörðar hafa verið, aður en erlndsrekarnir komu, eða eptir að þeir
komu, það sest ekki á uppastúngunní, og ekki sest, hvort hann vill,
a~ ráðstöfunum erindarekanna se haldið áfram í hverri grein,
svo sem í því, að verða uppiskroppa með kláðalyf og verða
svo að grípa til tóbaksins, svo a~ allt verbi sama tdbakið og aður,
því það get eg sagt hinum háttvirta uppdstringumannl með sanni,
að Norðlendingur og Austflrðíngar, og eg ætla eflaust Vestfir'ðíngar
líka, hafa laun gu síðan haft töbaksseyðl til að drepa lús Í kindum

sínum, einkum lömbum, og varna óþrifum í þeim, svo að nú er svo
komíb, að klaðastjérarnlr sjálfir eru eingu meiri lækníngamenn orðn-

ir, en ver nlðursknrðannennimír höfum verið um langan aldur. Eg
ætla nú ekki all fara leingra út í raðstafnnirnar, en ef þíngmaður
Reykvíkínga heldur uppástúngunnl áfram, sem serlegrl uppástringu,
þá verðum ver í álitsskjalinu neyddir til að taka fram allar mót-
bárur, og taka það fram, hvaða ástæður meiri hlutinn hefir á móti
raðstöfunum þeim, sem gjörðar hafa verið, og vil eg þ1i bibja þíng-
mann Reykvíkfnga "el all athuga, hvort þall se nokkur bót að því
fyrir þá menn, sem hann. "ill vernda. þar næst er staflíður B, og
hefir nefndin gjört við hann orbabreytíng, sem líka er efuísbreytíng;
þessi breyting er komin ar því, sem eg gat um "io undirbúníngs-
umræðu málsins, ao stjórn er tvírætt 01'0; nefndin meinti með 01'0-
inu "stjórn", ráðaneytið, þab er að segja, démsmalastjérnarherranu
og fj;irhags:>tjórnarherrann; af þVÍ þessi skilníngur vakti fyrir nefnd-
inni, og hún varð því a'ð gjöra þessa breytingu, sem á er orðin, var
nauðsynlegt, að bæta inn í síðar í greininni ,,"ið konúnginn", og
vona eg, að greinin e I. hafi unnið við þessar breytíngar. Eg tók
þetta fram sem svar upp á spurníngu þíngmanns ÍsfirOínga víð und-
Irbúníngsumræðuna, hvað nefndin hefði meint með ábyrgð raðgjafanna
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við konúng; og eg skal taka það enn fram að nýju, ao ábyrgo þeirra
er tvöföld ; þeir hafa bæði abyrgð víð konúnginn, sem danskir ráo-
gjafar, og líka fyrir Íslands hönd; dómsmálastj6rnarherrann hefir
bæði ábyrgð fyrir konúngl, eins og aður, meðan elnveldlð stöð, og
líka lögábyrgð fni sjónarmiði Danmerkur, því hann verour að fá

samþykki hinna rabgjafanna og svo ríkisdagsins til þess, að geta út-
vogað feo. Mer fannst nauðsyn á að taka þessa ábyrgð fram hvoru-
tveggja, eg skal eg skýra þýðíngu þess betur, ef þörf er lÍ. þar

næst kemur breytíngaratkvæðl þíngmanns Snæfellinga undir staflið
D; munurinn lÍ þeim og uppástringu nefndarinnar undir staflio E,
III. 1. er í því fólginn, ao uppástungumaður geingur leingra en nefnd-

in, þar sem hann vill Wa lóga öllu fe Í Borgarfjarðar- og Rángár-
vallasýslu og fer fram á það, ao ef eigendur fjlírins Í sýölnm þess-
um geta ekki sjálfir keypt ser fe aptur, þl\ skuli þeir fá styrk til
þess, að kaupa það af þeim 30,000 rd., sem ætlaðír eru til kléða-

læknínganna. Nefndin gekk alveg fram hjá því, að fara ao mánga
til við þessa 30,000 rd, Hin uppástúnguatriOin hjá hinum háth"irta
uppástúngumannl eru að eins útskýríngar og nokkrir viðaukar, sem

eg þarf eigi að útlista. þar næst kemur E, m. 2., sem er varaat-
kvæbl þíngmanns Árnesínga, sem fer fram lÍ það, að légað verðí eða
út rýmt öllu fe í Flóanum í Árnessýslu, ef þar kemur kláM upp á
ný. Eg veit ekki glögglega, hvort það er meinfngin, ao út rýma
eigi einúngis fe því, er kláðl kemur í her eptir, eða því fe, sem
kláðí er Í enn þá. Eg ætla reyndar, að meíníngln muni vera hin
síðari, en eg vona, að hinn hattvirti uppásningumabur út skýri það
sjálfur betur. Öll breytíngaratkvæðln að undanteknu hinu fyrsta

undir staflio A, ganga þá Ieingra en nefndin, og sýnist mer þVÍ, að
þíugmuður Ísflrðínga hafi ekki ástæðu til þess, að bregða nefndinni

um, ab hún hafi fario of langt, og eg vona, uð þíngio virði það víð
nefndina, hvað hún hefir verið hæg og uærgætln í uppristungum
sínum.

Stefán Eirikssot: : Eins og þínginu er kunnugt, hefi eg ekki
tekið til máls fyrri í þessu máli, og eg má að "fsu játa, að eg er
ekki af eigin reynslu kunnugur málinu; en eg hefi á ferð minni til
þessa þíngs kynnt mer það nokkuð af víðræðum um það við ýmsa í
Rangarvalla-og Árnessýslum, og var það hið helzta, er vakti fyrir
mönnum, a~ bæði væri óhönduleg aOfero ýmsra við böðun fjárins, og
í annan máta, að það væri aðalgalli lælmínganna, þegar hverjum ein-
stökum manni væri ætlað ao setja saman meðulln, þetta álit manna
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er aldeilis sumkvæmt skoðun minni; þ\'Í að ætla hverjum einstökum
að setja saman nieðöl, sem þó hvorki hefir neina sm.ívlgt eða smá-
mæli, það væri rett eins og mer væri sagt ao fara í apóthekið, að
setja saman meböl, einasta eptir Jorskrípt, en eg hefði hvorki meta-
skálar eöa Ióð ; eg vil leyfa mðr ao skýra þinginu frá sögu, sem sem

Sigurour í Hraungerði sagði mer, þá eg kom til hans j hann sagði
nefnilega, ab einhver bezti baðmeistarinn í hans sýslu hefði í vor bað-
1\0 hjá ser 6 gemlínga, en strax eptir baðið hefðu 2 gemlíngarnir
drepizt; þarna fór nú % af þessari miklu hjörð í böðunínní, og

má af þessu sjá, að verk þetta er þó ekki ætlandi hverjum slóða ;
en hvað mí þessu líbur, þá er annað atriði, sem eg ætlaði ao minn-
ast á; nú set eg svo, að menn hafi fram að lækna, svo að klablnu
sýníst horfinn, þ,í verður mí farið ao hleypa upp fenaN og víð hafa

sömu hírðíng og áður; en þá held eg komi nú fram, það sem hinir
hattvirtu erindsrekar komings í máli þessu segja í avarpí sínu til
Íslendinga, að klaðinn korni þráfaldlega fram Í öðrum löndum; en
hvað sýnir nú þetta þ1'á{aldlega II Ekki annað en það, að khíbanum
verbi aldrei lít rýmt með læknínguru, mer þótti það merkilegt, sem
hérna korn fram um daginn við undírbúníngsumræðu milli tveggja

hinna hattvirtu þíngmanna, nefnilega þingmunns Reykjavíkur og þíng-
manns Gullbríngusýslu ; hinn fyrri sagði, að ekki þyrfti nema 2 menn
til að baba kindina, en hinn síðari sagði það þyrfti 6. pno má nú
vera mikill handlægnismunur ii þíngmanni Reykvikinga og annara
víð böbunína, þar sem þó allir eru á, að 6 menn þurfi við böðln j

þetta er nú eins og margt annað af þingmanninum Í máli þessu ekki
sem bezt hugsað, og það er sannarlega illa gjört af þíngmanni Reyk-
víkinga, að kasta slíku blori í augu þingmanna. Eg ætla nú ekki
að tala meira í þessu máli, nema ao lýsa því yfir, að eptir sem eg
hefi mí sagt, ætla eg að gefa atkvæði mitt með nefndinni.

Úla{u/' Jónsson: Allir sjri, ao nefndin hefir farið mjög varlega
í þetta mal, og má sh skemmra, en lnin hefði átt að fara; eg ætla
ekkí að tala um niöguleglelka læknínganna, þVÍ eg hefi aldrei neitað
því, ao lækningar se mögulegar, og af þVÍ aldrei er tiltækilegra að
reyna þær heldur en nú, þegar feo er orðið svona fátt, þá \'il eg,
að þær se reyndar til hlítar; en SyO að ósýktu héruðin hafi ei illt
af þVÍ, vil eg, ab þreingt se að kláðafénu á baðar hliðar ; þVÍ þao
er auðvitað, að það er hægra ao fást við lækníngurnar, þegar sviöíb
minnkar, og getur þetta þyt ekki ríbíð neitt í bága vi'ð ætlunarverk

hinna konúnglegu eríndsreka, Eg held, að {1'amsögumaður hafi mis-
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skíllð breytíngaratkvæðí þíngmanns Snæfellínga undir staflið D, 2.;
Því meíníngin mun vera, að Árne5s-, Gullbringu- og Kjösarsýslur
og Reykjavík se af þessum 30,000 rd. styrktar til þess, ail kaupa
fe() úr Borgarfjarðar- og Ráng.irvallasýslu j en aðaltllg.ingurlnn er
sa, ail út rýma öllu fe úr hinum 2 síðastnefndu sýslum, og þó breyt-
íngaratkvæbíð geingi í því leingra en upp.ístringa nefndarinnar, þá
er eg með því, að það se rétt hugsað; því eg get mí ekki séð betri
veg til þess, að hjálpa hinum 3 suðursýslunum, en þenna j þVÍ þó
lækníngar heppnuöust, er þab fe, sem nú er Í þessum sýslum, orðið
svo fátt, að fólk getur ekki lifað lí þVÍ; en BorgfirNngum er ekki
mikill skaði að því, að selja fe sitt í haust Í fullum holdum, því
fyrir "ero þess geta þeir aptur keypt fe að norðan að ári, og ef
uppastúnga þessi fær Iraing.ing, verða allir fyrir norðan fúsurl á að
selja þeim aptur fe, og 6e eg ekki, að ni.ill þessu verði betur hjálp-
að víð, upp á annan rn.ita en þenna j þVÍ þess minna sern svíölð
er, sem kl.ibasjrikt fe er á, því hægra vereur að lækna, og er því
her ei farið fralll á, að spilla lækníngunum j menn þurfa þar að
auki að farga fe til skurbar, og er þá bezt, að skurðarfáð se tekið
af þessu sviði. Breytíngaratkvæðl þíngmanns Árnesínga geingur í
sömu lítt, og finnst mer það vera vel til fallið, þó nefndin vildi ekki
gánga svo lángt, því milli ánna eru fralll undir 5,000 fjár að norð-
an, sem allt er heilbrigt, og væri það ekki lítið tjrin, ef það sýktíst
af hinu fðnu Í Flriantuu ; eg vil því, /1(\ þessu Flóafe :le þokað vest-
ur fyrir, en ekki að það se skorið, fremur en þörf gjörist, heldur
að elus hreinsað bilið lllilli ánna, 6\'0 eingin hætta standi af því
fyrir hitt feð; reyndar veit eg ekki tölu hins sjúka íj.ir í FI(í,lOUm,
en hún mun þó vera minnl, en hins heilbrigða. Eg vlldí minnast
á það, sem þmgmabur Isfíröínga sagði um daginn, 11111 óánægjuna í
Húnavatnssýslu yfir nlðurskurðinum þar, því eg kannast ekkl vlð
hana, og vona eg hann gjöri grein fyrir því, hvar hún hefir "erið;
eg játa það, að það voru einstakir menn, sem þótti of mikið skorið,
en eg veit ekki til, að það se nema einn lækníngamaður í allri
Hrinavatnssýslu ; það er því alls eingin óánægja í Húnavatnssýslu

yfir þVÍ, að niðurskurður var við hafður, til að út rýma klaðanum,
heldur elnúngís hjá einstöku mönnum yfir því, ail þeilll þótti ofmik-
ið skorið, t. d. einn maður í Míbfirðínum, sem nri er fluttur út á
Vatnsnes; hann áleit fe sitt heilbrigt, og var óánægour með að
skera það, en eg er hræddur um, að það hafi ekki verið heilbrigt.
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Ef þíngmaður Ísflrðínga hefir fundið hann á ferð sinni, þá kann

hann að hafa heyrt óanægju á honum.
Framsögumaður : Eg vil benda þingmanni Snæfellínga á það,

sem þingmaður Hunvetnínga sagðl um breynngaruppásuingu hans

undir staflið D, 2., er eg hafði eigi athugað vel, að hrin fer fram
á, að þeir ÍiÍi styrk, sem eiga að kaupa feð; en undir tölulið 6.
stendur, að Rángæíngar og Borgflrbíngar eigi að fá keypt fe úr ó-
sýktu hðrnðunuui, og fá það til sín flutt "kostnaðarlaust('; eg vil
biðja hann að útskýra það, hvernig hann hefir hugsað !lsr þenna
kostnaðarlausa flutníng, hvort hann ætlast til, að kostnaðurinn se
tekinn af þeim 30,000 rd. eða af jafnaðarsjóðnum.

Páll Melsteð: Eg þarf reyndar fáu til að svara um breytíng-
aratkvæðí mín, því þingmaður Húnvetnínga tók fram með skýrari

orb um, en eg get, hugsun þa, er cg vildi í þeim væri fólgin, en
þar sem eg hafúi sagt, að eigendur fj;írins, sem leti það af hendi í
haust, skyldi fli aptur til sín flutt fe að vori "lwöt.na'barlaust(', þ/i

"ar meiníng mín sú, að kostnaður sá, er flutningur fjárins leiddi af
ser, skyldi greiddur af opinberum sjóði, hvort það mi væri <If þeim
30,000 rd., eða öhum sjóði. En þessi var abaltílg.íngur minn að
gjöra svið sýklimar sem allramlnnst, til þess að gjöra lækníngunum

því hægra fyrir; gjöra hinum kominglegu erlndsrekum störf þeirra
Iéttari ; gjöra vestur- og norðausturumdæminu hughægra, og hjalpa
við efnahag manna í þremur sýslum her syðra, sem mí eru ekki
vel staddar. Eg veit þetta, að gott eitt gekk mer til, og eg vildi
vinna öllum í hag. það getur vel verið, að uppásningur mínar se
llliður orðaðar en vera skyldi, en það má þ.í lagfæra slíkt, og bæta
úr því, áe.ur en athæði verða greidd. Mín hugsun er þessi, a~ nú
se það aðalatriðib, að menn reyni að koma ser saman sem bezt, og
allir leggist :í eitt í þessu vandamáli, og beri sig að bjarga ser og
öðrum sem skynsamlegast. Og er það þ,í ekki fleira, sem eg þarf

um þetta að tala, og læt þar "ið si tj a.
Petur Petursson: það var skaði, að þfngmaður Snæfellínga

skyldi standa svo fljtHt upp, því eg hefti viljað biðja hann að lít-
skýra betur fyrir mer uppástúngur hans. (Forseti: Eg álít að þess-
Ieibis ritskýríngar komi ekki aðalmálinu ,ið, og nð þíngmaðurlnn

eigi því frjálst að taka til mals aptur UI11þær, ef honum þykir þörf á,
þó að hann se búinn að tala einu sinni um aðalmálið). Eg
vildi biðja hann að útskýra það, hvernig hann harði hugsað ser flutn-
ínginn; hvort hann ímyndar ser, að erindsrekarnir hafi vald til
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þess, að skipa mönnum að láta fe'b af hendi, ef þeir ekki skyldi
"ilja þab sjálfir; ef 8VO er, ab eríndsrekarnlr hefði vald til þessa,
þá er eg á því, að svlðið se þreingt saman, svo lækningunum verði
betur við korníð og hinar ósýktu sýslur geti verlð öruggari. Eg se
ekki á breytíngarntkvæðunum, hvernig þetta er hugsað, en óska, ab
það se útskýrt, aður en geingíð er til atkvæða, Ætla eg !lYO ekki að
tala meira í þessu máli.

Framsögumaður : Eg skal skjóta þVÍ til uppástúngumanns,
hvort meiníngin se ekki hin sama og Í uppástringu nefndarinnar und-
ir staflið E, III. 1., að alþíugi skori gegnum forseta sinn á hina
konúnglegu erindsreka, eða réttara sagt, hvort a'b uppástringu hans

komi inn undir þessi orð E, III: Alþíngi skorar gegnum forseta sinn
á hina konúnglegu erindsreka, o. s. frv.?

Forseti: Eg bar mig saman um, það við hinn heíbraða uppá-
stiingumann, og var það meníng hans, a'b fyrirsögn in undir staflið

E, III, ætti ab haldast, þetta nefnilega: "Alþíngi skorar gegnum
forseta sinn á hina konúnglegu eríndsreka", og ab sú sama fyrir-
sögn ætti einnig að haldast fyrir breytíngaruppasningum hans, ef þær
yrðí samþykktar.

Indriði Gíslason: Eg ætla nú að lofa hinum h.íttvlrte þíng-
manni Ísfirbínga þVÍ, að ef eg tala nokkuð Í þessu khíbamali, þá

skal eg láta það að skapi hans, a'b vera annabhvort hrár eða sobinn,
annaðhvort lækníngamabur eða nibnrskurbarmabur, þar eg heyrði haun
finna það eitt með öðru ab nefndarálitinu. þa'b má segja 11m þetta

mál frá upphafi þess: "Sjaldan er eymd ein", eða "ein bára stök".
Nefndarálit þetta, sem halofað er af öllum, nema læknínga-

mönnum, getur mí eingan veginn Ieinglð það hrós hj;i mer, sem marg-
ur ímyndar ser, af öðrum eins níburskurbarrnanní, og eg er; en eing-

um er alls varnað, segja menn. þa'b er sögulegt og fullt með Í-
myndanir, en ekki búmannlegt eða frnmkvæmdarlegt ; en það er HÚ

sjálfsagt, að það hefir í mörg horn að líta, nefnilega, þa'b hafbl Í
þrjú horn að líta; fyrst að snúa ser til konungs, eins og vant er; það
er nú sj.ílfsagt ; síban til erindsreka konungs, og í þriðja máta til
eiganda fj;irins j en það var nú ógæfan, að það vantaöi ; þ\'Í það
var það eina rá'bi'b, til þess að geta nokkuð framkvæmt; en þetta
hefir nú ekki þótt eins vírðulegt eða tilhlýðilegt, eins og láta IIl1ilib
gánga þessa formgötu á pappírnum gegnum þíngíð. þa'b er annars
merkilegur tímans punktur, sem "er stöndum nú á, að hafa koming-

legan eríndsreka her á þíngi með fullu valdi í eins miklu vanda-
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máli, og þetta er, og þó skyldi nú þíngið ekki ná hylli þess mannsins,
sem allir mega vænta af a~ meti mikils þjóðviljann og þjó'Orettindin ;
og þótt ver nú missturn úr höndum okkar það gullvald, sem þíngi~
hafN 1857, þ.í skal eg mí ekkert örvænta þess, að hinn komínglegi
erlndsrekí fal-t inn á þá hina réttu skoðun þessa m.ils, ef ekki her

innan tlÍngs, þ,í utan þíngs, ef að þingmenn alvarlega leitast við
það. Já, eg er enn sömu vonar og eg "ar, þegar eg las blaðið,
"ÞjóMlf" 29. marz nr. 18.-19., og sá, að ríklsþfug Dana hafði
veitt Íslandi 30,000 dala til klaðans, jafnvel þótt mer dytti í hug,
sem mörgum fleiri, það sem Grettir sagði, að þess yrðí getið sem
gjört væri ; já, eg vonaði þá, þegar eg líka í sama blaði sá, að hinn
göfugi landi "or, þingmaður Ísflrbínga, mundi eiga a'O stjórna þessu

fe, ao hann mundi verja því samkvæmt þörfum landsins, og vilja
þjóðarinnar. það má annar" Iuröu gegna, hversu viljugír og fljótir
að Danir voru ,i, ao veita oss þetta fe, og það ébeöíb, án þess það

horfi til neinnar hagsældar, ef því yrði varið til þess, að "ið halda
kl.iöanum með lækníngak.ikí, heldur þvert í móti, þar sem þegar

"er biðjum Ilm fe til stofnana þeirra, er þjdðinni horfa til ævarandi
gagns og hagsmuna, þá f,í um ver einga aheyrslu, og enda þó ",er
bendum á það fe, sem "er eigum og höfum fulla helmtíngu á,
gefið oss í serstökum tilgángi. En fritt er HO, a'ð ekkert megi af
því læra; her af lIlá sj lí, hversu Ir.ileítt er, a'ð Danir ráN oss einir,
bæði vegna ókunnugleika og fjarlægðar, eða þá eptir elnræðls villtri

sögusögn einstakra manna, og Ild segja, að þessum 30,000 dölum
se "er en í sjóinn kastað, ef þeim er varið til þessa skaclega lækn-
Ingak.íks, og er of miklu til kostað, að saga landsins geymi dæmi
þess, hvað ókunnug stjórn í fjarlægu landi, þVÍ a'ð öllum háttum ó-
líku, getur villzt Í háskalega heimsku, er getur orbið til ævarandi og
óba-tanlegs tjóns, eins og fjiÍrkliÍcinn mun verba, se hann gjörbur

innlendur, og mega her upp á heimfærast orð Rlkkarbs snauða, að
það, sem ein heimska kosti, se nóg handa tveimur börnum; það er
nú reyndar hægt að reikna, hvað margra barna uppeldi ao eru 30,000
dala; en hitt er ekki eins hægt ab segja, hvnð mikil mannfjölgun
og framför gæti aukizt, ef að þessu fe væri varið oss til viðreisnar,
en ekki til þess, að gjöra aöalatvinnustofn vorn armæðusaman og
leiðinlegan, og rýra þar með fjölgun vora og framför. Eg vona, a'b
það taki einginn orð mín svo, ao eg ekki álíti fe þetta "eitt oss í
bezta tilgángi og göðrl meiníngu; en sú góða meiníng gjörir einga
stoð. Eg er nú enn þá góðrar vonar, ab hinn háttvirti erindsreki,
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er SYO mjög ann löndum sínum, muni taka hina rettn stefnu, þegar
hann yfirvegar málið betur. Við skulum mi gá vel a~. það er nú,
sem hann veit, allur þorri landsmanna, hvar á meðal eru hinir beztu
og hyggnusta brimenn, sem álíta betri niðurskurð en lækníngar, og
að niðurskurðurlnn ekki verði að nærri eins langvaranlegu tjóni og
lælmíngarnar; því nú sýna dæmin víða, hversu vel þeim mö~n\lm
reiðir af, er fyrir sakir kl.iðans sk.íru nlöur allt sitt fe, og það enda

sumir, sem þó skáru að vorinu; þessir hinir sömu menn eru nÍl búnir
að hleypa upp nálega eins miklu heilu og hraustu sauMe aptur, auk
þess, sem þeir höfÐu nægan heyforða. á nýalstabinní fellistíð, og
gátu líka mörgum hjálpað um - matvæli, þar sem að hinir þvert á
mót, er yio lækningarnar f11st, þurfa að eye a margfalt meira fóðri
handa ld;iðafenu, með ómetanlegum tfrnaspilli, kostnaði og vand-
ræðum, og verður það eins og þær mörgu Faraónis-kýr, sem æ og
jafnan uppetur brisæld þeirra og blessun. þó tekur það nú lít yfir
allt, ef að vor helðracl landi ekki leti enn nú sannfærast, sem þó
er þvert á m6ti von minni, það, segi eg, tekur út yfir fyrir mína tiI-
finníngu, ef hann swyldi verja þessu fe tll klaðakakslns, sá maburínn, sem
flestum mun þykja mest fyrir, að neita um það, að leiða yfir oss óham-
íngju þessa; neita þeim manninum, sem ,er höfum hínga'ð til mátt bezt

trúa, og megnm enn Í öllu því, sem honum er sj.ilfratt ; þeim manninum,
sem varið hefir öllu sínu lífi til mennta þeirra, er hann gæti gagn-
azt ætt jörðu sinni með. og væri það hin mesta skapraun, ef að hann
óviljandi yrði oss eitt híð þýngsta hrís. Hvað er nú hyggilegast,
landar góðir, og heiðruðu þíngmenn, ef þannig verður fram haldið
fyrirhugai'lri athöfn (rettar sagt óstjórn)? Halda menn, að þetta
nefndaralit muni sækja þau höpp suður til Danmerkur, að þa~
varðveiti oss fyrir útbreiðslu sýkinnar? Nei. Ver verðum, ef ver
ekki viljum leggja árar í bát, að taka valdið hjá okkur sj;ílfllm með
amtrnönnum vorum, þar sem það dugar; en bændnrnir að verja sig
sj.ilfir, þar sem amtmennlrnlr ekki verða notaðir. Eigum "er að láta
klaðann ritbreiðast, þar sem menn hafa á'ður til kostað ærnu fe og
gjöra það allt saman ónýtt? Nr norður- og vesturamts þíngmenn, eg
vona að þið ekki latlð bleyðnst, heldur haldið ykkar beinn stefnu,
sem þer hafið tekib, eins og líka eg óska og vona, að lnnbriar suð-
urarntsins ekki freistist á kl.íðanefndarembættaveltíngum og launum
þeirra, eða mútum til læknínganna, og selji ekki frelsi sitt og eign-
arrðttlndl og niðja sinna í hendur blíndri stjórn fyrir lítinn stund-
arhagnað, heldur fylgi sannfæríngu sinni í því, sem þeir álíta ætt-
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jörou sinni hagkvæmast, og gæti þess, hvað skaðlegt er, a'l> gjora
klábann innlendan. Ao eg nú smii mer þ;í aptur að atkvæðaskránnl,
þá tel eg henni það eitt til gildis, eða nefndar.ílltl þessu, að her
kom fram sú sanna klaðasaga, og menn her á þíngi náðu að láta
meinínguna í ljésl ; en hvað það framkvæmdarlega snertir, met eg
að t!ingu; eigi að síður mun eg styðja það með atkvæði mínu. En
hvað breytíngaratkvæðl þíngmanns Snæfellínga snertir, þá furðar mig,
hvað jafnónýt breytíngaratkvæðl gátu glat.t mig; því eg se her á, að

annaðhvort hefir fleiri en mig langað í þessar 30,000 um daginn,
sem þó ekki hafa þorað að standa upp fyrir því, ellegar þeim er
snúinn hugur, og þeir hinir SÖIlIIl orðnir á mínu máli, þar sem þessi
kostnaðar er samkynja Skaptártringuverðlnuui. Ao öðru leyti get eg
ekkert fundið nýtilegt í þeim, og læt þau því hlutlaus; því eins og
menn nú vita Ilm óvilja erindsrekanna, að skipa þetta, eins er sjá-
anlegt, að BorgfirOíngar muni fara ao sínum ráðum fyrir þessum
pappírssklpunurn, og ekki fara að lriga renu til þess, að kaupa re
á næsta vori, þegar allt er kl.íðugt í Gullbríngu-, Kjósar-, og Árnes-

sýslu, og þó er nú gjðrt rao Ilm, að lækna þó það, sem pest kemur

upp í. Núna einmitt er tíminn að semja við Snnnlendínga um lóg-
ullina í haust, sem öllum getur orðið að skaölausu, ef rett er a'l>
gáo; reu orðið örfátt, og Sunnlendíngum mun varla veita af því fe,
sem mí er kláðasjúkt, til ao skera það. A'l> eg mí ekki se að orð-

Ieíngja þetta meira, því það getur gelngið út í hið óendanlega, þá
vil eg að lyktum geta þess, að hversu hörðum dómum sem eg vero

fyrir út af þeirri meiníngu, sem eg hefi í ljósi látið, læt eg mer
liggja í lðttu rúmi, og enda þótt talin væri þörf á herliði til fram-

kvæmdar "ilja lælmíngamanna, þ.i mun eg, já, ekki all einasta eg,
heldur allir niðurskurbarmenn rósarnir styðja sig víð herlið góðrar
samvizku.

Jón Sigurðsson fr,i Gautlöndum. Eg held eg megi nú gjöra
hina slimu [atníngu, og þíngmaðurlnn, sem nú settíst niður, a'l> eg
ætla mer að vera annaðhvort hreinn og beinn lækníngamaður eða
nlðurskurðarmaður, því eg "ii ekkert k.ik. Eg er mí á sama máli,
eins og hann, að mer þykir nefndin, sem kosin "ar í þetta mál, hafa
farið heldur til skammt ; en eg get virt henni þetta nokkuð til vork-
unar, vegna kríngumstæðannn, því eg se, að hún hefir viljað hliðra
til Ii allan hátt víð hina kominglegu erindsreka, eins og svo ljós-
lega var tekíð fram við undirbriníngsumræðuna. þá var nú talað

margt með og móti þessu máli; þá var sýnt fram á, hvernig því nú
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er komið, og í nefndaráIitinu er greinilega rakin stjórnarsaga máls-
ins; þar er ljóslega sýnt, hvað stjórn þessa máls í norður og vest-
ummdæmunum hefir verið sjálfri ser samkvæm, og samkvæm vilja
þj60:lrinnar, og hvað þessi stj6rn hefir borið heillaríka ávexti; þar
er einnig sýnt, hvernig hið g}lgn~tæoa hefir átt ser stað í suðurum-
dæminu. Mér skildust svo orð hins háttvirta þíngmanns Ísfirðinga
við undírbúníngsumræðuna, eins og hann ekki vilji gjöra 8\'0 mlkið
úr þjóðviljanum í þessu máli, og að það yrði ekki tekið tillit til
hans, þegar hann ekki st.efndi í sömu átt, og vilji stjdrnarlnnar ; en
eg get þó sagt honum það, ao okkur Íslendingum er þá illa í ætt-
ina skotið, ef "ið látum til lelngdar stjórna okkur í lagnleysi, og í
gagnstæða átt vorum eigin vilja, og um þetta mun reynslan sann-
færa hann, áour langír tímar líða.

Eg skal þá smia mer að atkvæðaskránnl, sem her liggur fyrir,
og þá fyrst að br eytfngarupp.ístringu þíngmannsins IÍr Reykjavík und-
ir staflið A. Hrin fer fram á, að stjórnin fram haldi sömu r.íðstöf-
unum í ldá'ðamálinu her eptir, sem híngað til; þetta held eg gefi
manni tilefni til, að íhuga nokkuð gjör þessar r.íðstafnnir, og sjá

til, hvort þær ern einhlítar til þess, að n:1 þVÍ takmarki, sem allir
stefna að, nefnilega útrýrníng ~j,1\'ld;íl'Jans. þao er mí að vísu svo,
að mí. er komið nýtt hljóð í strokklnn hjá stjórninni, því hrin hefir

tekið miklu alvarlegar í þetta mál en fyrri, og er það sannarlega
viðurkenningarvert. en þótt maður því miður verði að viðurkenna, ao
hún hefir tekið aptun í málið, og að þessar nýju ráðstafunir hennar hefði
þVÍ að eins getað komið að ttlætluðu líð], að hún hefði gjört þær
2 eða 3 árum fyrri; og hverjar ern mí þessar ráðstafunlr ? Hún
hefir sent híngað tvo menn með svo miklu valdi, að þess ern eingin
dæmi, að nokkur maður hafi haft jafnmikið og ótakmarkað vald á
þessu landi, nema hafi það verlð Gi~8IIr jarl, þegar hann var forð-
um settur yfir Ísland; þao er mí aÍl vísu gott, að annar þessara
manna er Íslendíngnr, og allir munu viðurkenna, ab hann se s'mn-
'Ur Íslendíngur, og því bera hill bezta traust til hans. En hvað
gjöra nú þessir menn? þeir sitja her í Reykjavík og skipa að baða;
sumir hlýða þessu, kann ske af þVÍ, að þeim þykir silfrið fagurt;
aðrir hlýða af ótta fyrir straffinu, því her er víðlögð fjársel,t og hegn-
ing eptir málavöxtum, en sannfæríngarlaust, og hinir þriðju hliða
ekki. Hvers getur maður nú vænt ser af slíkri stjórn? og hver get-
ur kallað hana göða ? Her á bætist, að baðmeðöllu reynast sum-
staðar svikin, og hverjar bætur liggja til þess? þíngmaour Ísflrðínga
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svarar, eða því svaraði hann við undlrbrinfngsurnræðuna, a~ þetta
væri í abyrgð lyfsalans í Reykjavfk en ekki khiðastjdranna ; en eg
vil mí. spyrja hinn háttvirta þfugmann Ísflrbínga að því, hvort lyf-
salinn er maður til að ábyrgjast allt, sem af þVÍ getur leitt, ao með-
(ilin reynist ónýt? Her "i~ bætist enn, að babmeðölln eru upp geing-
in og Líst ekki, þó víba se enn óbnöað, og þYÍ þörf á nieðulum ;
ldiÍoa,tjórarnir Iyrirsklpa t.ibnkssdsu úr Iyljabriðlnnl 11t3rÍ Reykjavík,
en bændur vilja hana ekki, og segja hún se ónýt, eins og annað IÍr
þeim stall; og hvao gjöra Id,icahöfMngjaruir mí til? Þeir vísa bænd-
um í briðírnar til kaupmanna, og segja þeim, ao kaupa þar tébakið
sj.ílfum, og búa til sósuna ; mætti renna grun í, ac þeim bændnm,
sem þykir gó~ur tébaksmollnn, en eru daufir ii lækníngar, yrði fyrri
fyrir, ao stínga honum upp í sig, .en ao verja honum til kl.íðalækn-
inga. þegar maður mí lítur yfir allar þessar r.iöstafanlr í einu, og
hvernig þeim er framfylgt, fær maður ao sjá, ao her er sama rrið-
leysið og óstj6rnin, og fyrri hefir verið, og að það eru eingar líIHU,
að kl.iðinn lít rýmist með slíku háttalagi, heldur ef miklu fremur
auðsætt, að þessi eyðlleggfngaralda skellur yfir okkur í hinum ðrnt-
unum, þegar minnst varir, nema rammar skorður se "ið reistar í tíma.

Eg skal þá snúa mer að breytíngaratkvæðum þíngmannsins úr
Snæfellsnessýslu, og verð eg að viðurkenna, nð mer falla þau betur
í geð, en uppastringur nefndarinnar, af því þau fara nokkuð leingra
og eru ákveðnari. Eg verð líka að mæla fast með breytíngnrntkvæðl
þingmanns Ámesfnga, því það er mjög svo nauðsynlegt, að hreinsa
Flóann, og hefði lÍtt a() vera búið að því fyrri; eg held það hafi
verið eitt hið mesta óhapp klaðamalsins, uð þetta var ekki gjört í
hitt e() fyrra, þegar Hreppa - og Skeiðnmenn hreinsuðu hjá ser, því
eg get vitnað um það, að við Norblendíngnr mundum hafa selt þeim
fleira fe, en það, sem þeir rittu, og ekki gjiirt þeim harðara til í
kaupunum en öðrum Sunnlendíngum ; hefði þá verið ólfkt hægra ao-
stöbu núna, hefði Flóinn verið alveg kl.iðalaus, bæbl fyrir lælmínga-
menn og nlðurskurðannenn. Eg vil því alvarlega hafa tekið það
fram, a() það er hæst nauðsynlegt, að hreinsa allt fe tir Flóanum, en
þótt það hefði verið betur gjört fyrri.

þVÍ var miður, að breytíngaruppastringur þíngmannsins IÍr Reykja-
vík g:itu ekki komizt a~, því eg hefði ekki verið fjærri, ab styðja
þær, alte nd sumar af þeim; því eg vil altend styðja að því, sem
miðar til ao bæta fj.írræktina, og efla landbúnabinn.

Forseti: Eg held það se árángurslaust, að halda nú leingur
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áfram umræðunum a~ sinni; margir eru hjá mer uppteiknabír, er

þegar hafa beðið ser hljdðs, og eg gjöri r<Í~ fyrir, að flestir af þíng-
mönnum vilji tala í þessu máli, og vil eg því heldur fresta fundi að
sinni, og ákveða fund i kvöld; en áður en eg slít fundi, vil eg biðja
þíngmenn að hlusta á nokkrar bænareknir og álitsskjöl til konúngs,

sem til mín ern komin.
Síðan "ar lesið upp og samþykkt:
1. Álitsskjal alþíngís til konungs um stofnun barnaskóla í

Reykjavfk, svo hljéðandi:

T iI k 0 n lí ngs.

Fulltrtil yðar kominglegu h.ítlgnar lagðl fyrir alþíngi að þessu
sinni kominglegt "frumvarp til tilsklpunar um stofnun barnaskóla í
Reykjavík", til þess að þíngið kvæði upp um það álit sitt.

Þíngio kaus þrjá menn í nefnd, til að íhuga málið, og ræddi
það síðan lÍ 2 aðalfundum, eins og í lögum er fyrir mælt, og leyfir

ser mí allraþegnsamlegast, að skýra yðar konúnglegu hátign frá á-
liti sínu.

þetta þíng getur eigi annað, en verið sannfært um nauðaynina
lí, að stofnaður verð! barnaskóli i Reykjavík, eini! og alþíngi let í
ljósi þegar 1853, og sömu skoðunar hafa margir hinna merkustu
bæjarbúa, bæjarstjérnin og stlptsyflrvöldin verlö ; og með því bæjar-
stjórnin í Reykjavík hefir nú vísað <Í það fe og þá gjaldstofna, að
Reykjavíkurbúar f,ii borið árleg útgjöld til barnaskólans, án þess
þeim verði íþýngt um of, þá virtist alþíngi ekkert vera Því til fyrir-
stöðu framar, að bætt verbl úr þessari nauðsyn Reykjavíkurbúa.

Þíngio verður að fallast á það, sem sagt er í ástæðunum fyrir
frumvarpi þessu, að það se í alla staði rettast og eðlilegast, að fara
með allar ákvarðanir nm tilhögun skólans, aðferð á kennslunni, o,
s. fn'. sem stjómarrn.ílefni, og að stjórnarherra kirkju - og kennslu-
málanna skipi fyrir um allt slíkt með ráM stiptsyflrvaldanna og bæj-
arstjórnarinnar. Reyndar var nokkur ágreiningur um það, hvort
eigi væri réttast, að (ela þetta stlptsyfírvdldunum á Íslandi, án þess
að það geingi til stjdrnarherrans ; því að bæjarstjérnin og styptsyflr-
völdin væri þó í rauninni þeir, er kunnugastlr væri öllum þörfum
og högum bæjarins, en stjórnarherrann, sem væri öllu þessu ókunn-
ugur, mundi í öllu fara eptir tillögum þeirra, og væri þat:! því til-
gángslaust, að lögln legði fyrir stjórnarherrann, a~ semja reglugjörðir

skólans; en meira hluta þíngmanna (12 atkvæði mót 11) þótti þ6
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betur vlð eiga, 1l~ sú ákvörðun heldist óbreytt, sem um þetta efni

væri sett í frumvarpinu.
ÞíngiCJ tdk það og til íhugunar, hver væri hin eiginlega ætlun

skólans, og með því það Hr öllum þingmönnum Ij65t, a~ kenna yrði

fleira í þessnm skóla, en það, sem lög bj6ðil, að hvert barn skyldi
nema, og sem því eitt mætti telja nauðsynlegt fyrir hvern mann,
virtist þínginu réttast, a~ bæta einhverri þeirri ákvörðun við, er bæri
það með ser, a~ fleira yrðl kennt, en það, sem núgildandi land-lög
bjéða að kenna skuli hverju barni, til þess, að það geti orðið stað-
fest, og því virtist þínginu að bæta vii) fyrri kafla fyrri greinarinnar

þessum orðunu "sem almennt er kallaður vel að ser".
Með þessari þegar greindu breytingu leyfir þínglð ser allraþegn-

samlegast með samhljóða 24 atkvæðum:
að biðja y~ar konúnglegu hátign, að hið umrædda frum-
varp til tilskipunar um stofnun barnaskóla í Reyhjavík
verði að lögum gjört, þó með þeirri breytíngu (með 18
atkvæðum gegn 4), að fyrir aptan orðin: "er nauðsynleg
þykir fyri?' hvern mann/', í fyrri hafta fyrri greinarinnar,
verði bætt þessum orðum: "sem almennt er kallaður vel
að sér".

Allraþogusuu.legast.
Reykjavík 13. ágúst 1859.

J. Guðmundsson. H. Kr. Friðriksson.

2. Bænarskrá alþfugís til komíngs, nm slwttgjald af saman-
lagðri fasteign og lausafe, þannig hljéðandi :

Til konúngs.

Fulltrúi Árnessýslu, lI1agnús Andresson, bar upp :l alþíngi í
þetta skipti uppástringu um það, að hinn ga III Ii þegnskylduskattur
Íslendínga, ekki verði heimtaður af gjaldþegnunum af öbrum gjald-
stofni en þeim, sem lög ásklljí. Nngio kaus 5 manna nefnd til þess
að yfirvega þetta mál, og ræddi það slðun ítarlega á 2 aðalfundum,
og leyfir mí þínglð ser allrnþegneamlegast að segja allt sitt UIiI mál-
ið á þessa leið,

Eptir þeim skilníngi Ii Jónsbókarlaga þegnskyldu 1. Cap. nm
skattgjald, sem allur þorri lögfræðinga her á landi hefir fyr og síð-
ar aðhyllzt, á hinn svo knllaðí skattur. sem er 20 álnir á landsvísu-
af hverjum skattskyldum bónda, en í peningum eptir verðlagsskrannl
samgildlr rúmum 3 -4 ríkísdölum, eínúngís að greiðast af tíund-
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arbæru lausafé, og þannig þykir mega fullyrða, að skatturinn hafi
verið krafinn og greiddur niður eptir ðldum, en lí seinni tímum hefir
þetta breytzt nokkuð á annan veg, og sú venja sumstaðar farið a'l>
ryðja ser til rrirns, að taka skatt af samanlögðu lausafð og fasteign,
þegar svo stendur á, að hlutaðelgandi ekki á svo mikinn gjaldstofn
í lausafé, að hann 5e í skatti, en hann þó á svo mörg hundruð í
fasteign, sem gæti fyllt upp þlí hundraðatölu í lausafðnu, sem á vant-
ar, og skattskyldan er bundin við.

Fyrir þessari samlagningu lausafjárlns og fasteignarinnar skortir
samt, að því er þínginu er kunnugt, skýra lagaheimild; því sú eina
heimild í þessu efni, sem þínginu er kunnug, er rentukammerbrðf
frlÍ 30. sept. 1823 (samanborið víð lnnanríklsniðberrabrðf frlÍ 30.
apr. 1855), sem leggur samþykki á, að skattur se tekinn í Gull-
bríngu - og Kjósarsýslu af samanlögðu lausafé og fasteign; en eins
og þetta bréf eptir þess hljéðun eimíngis er gefið fyrir teðar sýslur,
þannig verður það eigi heldur eptir ebll sínu skoðað sem lagaboð,
heldur einúngis sem ser~tök heimild fyrir hlutaðeigandi embættismenn,
til að mega halda þeirri reglu fram eptlrlelðis, al'! því leyti hún,
víðvíkjandi skattheimtunni, værln fari a'ð tíðkast eða orðin venja í
þeim sýsl IIm.

Að því leyti þessi skattheimta þVÍ er farin a'l> tíðkast í öðrum
sýslulll landsins, skortir fyrir þvf aðra heimild en venjuna, og hún
er aptnr leingri eða skemmri, og sumstaðar ekki leingri en SYO, a'l>
það, ef til vill, verour rakið fyrir, nær lnin fyrst byrjaði ; en aptur
virtist mega r,í'ða af því, er kom fram undir umræðunum lÍ þfnginu,
að þessi venja væri sumstaðar nú fyrst, ef til viII, a'l> ry~ja ser til
rúma.

Þíngið hlýtur því að á Ifta, að það se með g(í~U1l\ lístæ'ðllm, er
í upp.ístringunnl er farið lí flot, og leyfir ser enn fremur allraþegn-
samlegast a~ Líta í ljósi, að þó þa'l> viðurkenni, II~ venjan í öðru
eins máli og þessu hljóti að r.iða miklu, se það þó einúngis a'l>
skilja um þá venju, sem er orðin fö~t og fullkomin, eða sem um
lángan aldur hefir gelnglb almennt og óslitið yfir alla gjaldþegna
í því og því lögsagnarumdæmi; en að þar á móti ekki geti orðið
spursmal um, ao taka þli venju til greina, sem ekki er briín að ná
þessari staðfestu, og þannig eigi heldur er kornin inn í réttarmeðvit-
und almenníngs, sem eblilegt er a'l> hafi fastan augastað á þVÍ, sem
almennt er álitið se lög í þessu efni, og þannig komst þíngíð til
þeirrar niðurstöbu, að ekki ætti her að rlí'l>a úrslitum önnur venja,
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en sú, sem væri orðin svo Iangvínn, a~ ekki yrbi rakið fyrir upp-
tök hennar. þao er mí að vísu svo, að þessi regla getur í einstök-
um Sý.;IIlIU haft veruleg áhrif á tekjur hlutaðelgundi sýslumanns; en
þínginn virtist þó, að þetta atriðl þVÍ síður gæti til greina komið,
sem þess mundi a~ öllum líkindum eigi verða langt no bíða, a~ skatt-
gjaldslögunum yrði breytt her á landi, samkvæmt þörfum og kröf-

um þessara tíma.
Þíngi~ áleit, þegar svona væri ástatt, ætti SIÍ meðferð málsins

bezt við, a~ skýra yðar hátign frá málavöxtum, og allraþegnsamleg-
ast að beiðast þess, að á þetta mál kæmist skipulag, er svaraði til
þess, sem að framan er til greint, vibvíkjandl gildi venjurmar í
skatttökunni, og þannig leyfir þfnglð ser, með 13 atkvæðum gegn
11, að senda yður konúnglegu hátign þessu samhljóða bænarskní,
og með 14 atkvæðum gegn 7 allraþegnsamlegast að beiðast þess:

1, að yðar hátign mætti allramildileqast pðknaet, að skipa
svo fyrir, að skrifað verði amtmönnum hi'r í landi til
birtíngar fyri1' sýslumönnum, að ehki verði tekinn skattur
af samanlögðu lausafe og fasteign, nema því að eins, að
fyrir því se (ull og föst venja.

2, (me~ 14 atkv. gegn 8), að þessi venja verði einskorðuð
þannig, að hún se orðin svo lángvinn, að hún ekki verði
rakin að upptöl,um sínum.

Reykjavík 13. ,íglÍst 1859.
Allraþegnsamlcgast.

Jón Guðmundsson. Þórður Jónassen.

3. Álitsskjal alþíngis til konúngs um löggildíngu útkominna
danskra lagaboða 1857-59, svo hljéðandi :

'I'I l Jro n ú n g s.

Fulltrúi yðar kominglegu hátignar á alþíngl hefir einnig í þetta
skipti samkvæmt allrahæstum iirskurðl frá 10. nóv. 1844 og að boði
Iöggæzluntbherrans frá 6. maí þ. á., lagt fyrir alþíngi til þess álits
og yfirvegunar, hver af þeim lagabobum, sem út ern geingin í Dan-
mörku á árunum 1857-58 gæti átt víð að lögleiða her á landi,
annaðhvort eins og þau eru, eður og með þeim breytingum, sem
þínglnu mætti þykja ástæða til, að bera upp og mæla fram meö.

Til a~ yfirvega þetta mál var kosin 3 manna nefnd, og sfðan
var það ítarlega rætt á 2 aðalfundum, og leyfir mí þíngio ser allra-
þegnsamlegast, a~ segja álít sitt um malíð, þannig sem her eptir fylgir.
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Löggæzluniðherrann hafðl í breti sínu, hvers þegar var getið,

tekið fram þau lagaboð, sem honum virtist geta orðlð spursmál um
í ofangreindu tilliti, en þau voru þessi, sem her segir:
1. Lagboð frá 21. jan. 1857, um illa meðferð ii skepnum.

2. Lagaboð frá 4. marz s. a., um breytíngu á tilskipuninní nm
skírnina frá 30. maí 1828.

3. Lagaboð frá 30. nóv. s. It, sem nemur úr lögum nauðsyn skírn-
arlnnar, sem skílyrðl fyrir arftökurétti.

4. Lagaboð frá sama degi, áhrærandi nákvæmari akvarðanlr nm
betrunarhrisvinnu.

5. Lagaboð um innkallanir í búum.
6. Lagaboð frÁ 29. des, s. á., um breytlegu á tllsk, frá 21. des.

18~5.
7. Lagaboð frá 29. des. 1857 um myndugsaldur henna.
8. Lagaboð frá s. d., sem breytir 10. atrlðl 3. greinar í tllsk, frá

30. apríl 1824, vlbvíkjnndl embættisskyldu prestanna með tilliti
til hjónabandsíns.

9. Lagaboð frá s. d., um heimildarlausa prentun bóka og rita, o.
s. frv., sem aðrir hafa forlagsrétt að,

10. Lagaboð frá 30. nóv. 1858, er inniheldur nákvæmari ákvarðanir
um meðferð á þrotabútun og öðrum búum.

þíngio var etndreglð á þeirri skoðun, að eingin önnur en þessí
af þeim mörgu lagaboðum, sem her var um að ræða, gæti komið til
yfirvegunar, þegar spursmál væri um, hvort þau gæti breytt eða ó-
breytt átt við á Íslandi; en það komst jafnframt til þeirrar nlður-
stöðu, ao einungis nokkur af þeim lagaboðum, sem yðar hátignar
rá~gjafi hafðl tekið fram, og þegar voru tilgreind væri, þess eðlis, að
í þeim væri veruleg réttarbdt fyrir þetta land, en aptur voru nokkur
af þeim tilgreindu laguboðum, er þíngíð varð að ráoa frá í einu
hljóði að lögleidd yrði her Ii landi. Í þessum flokki eru fyrst lagaboðin
nr. 2 og 3, áhrærandi skírnina, frá 4. marz og 30. nó". 1857, og er
þar til sú ástæða, ao það er svo algjörlega gagnstætt hugsunarhætti
almenníngs her Ii landi, ao Ilíta barnaskírn dragast leingur, en kríng-
unistæðumar ftrast leyfa í hvort skipti, auk heldur að sleppa henni
algjörlega; þínglð þóttlet því geta fullyrt, að þessi lagaboð, þótt lög-
leidd yrði fyrir þetta land, vissulega ekki mundi geta komizt inn í
meðvitund alþýðu, og yroi þannig a~ verða þýðmgarlaus.

Ekki gat þíngíð heldur fundið ástæou til, að mæla fram með
löggildíogu lagaboðsíns frá 29. des. 1857, um breytíngu á tílsk. frá
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21. maí 1845, sbr. tilsk. 21. sept. 1850 §. 22. því fjórOtíngsgjaf-
arrðtturlnn, sem .Iénsbök heimilar, er orbinn þj6Mnni svo ínnrættur,
og Mn unir honum svo vel yfir höfuð ab tala, að þíngíð Áleit, að

yfirgnæfandi ástæða væri til þess, a~ mæla fram með þVÍ, a~ her
stæði allt víð þab sama, og lJIÍ er í lögum í þVÍ efni.

Til sömu niburstöbu komst þíngib og um lagaboðið fr:i 29. des.
1857, um óheimila prentun bóka og rita, o, s. frv., er aðrir ætti for-
lagsrétt að; þVÍ bæbi inniheldur þetta lagaboð ýmsar ákvarðanir, sem
með eingu móti geta átt víð her á landi, og líka virðlsr retti manna
her á landi vera til hlítar borgið með þeim ákvörðunum, sem í þessu

efni eru gildandi her á landi.
Lagaboðíb fni 30. nóv. 1858, um meðferð á þrotabúum og (i(':>r-

um búum, gat þíngtð því síður abhyllzt, ab yrbl her lögleitt, sem

það í mörgum greinum gæti ekki átt her við, nema með mikilli
breytíngu, sem þíngíð ekki treysti ser til að gjöra svo vel væri í þetta
skipti, auk þess a~ hinar strángari rðttargringsreglur um aðfarir í
skuldarnalum, persrinuleg höpt, uppboð, o. þvl., því nær aldrei koma
her fyrir, ne eru við hafðar, þar sem allt í þessu efni er svo einfalt
og óbrotið, og því var þíngíð elndreglð á því, að ráoa frá þessa

lagaboðs löggildíngu.
þar á móti kom fram í þínginu meíníngarmunur um það, hvort

Iagaboðið frá 29. des. 1857, sem breytir 10. atriði 3. greinar í tilsk.
fni 30. apr. 1824, ætti ekki að löggilda fyrir [þetta land, annaðhvert
óbreytt, eður og með nokkurri rýmkun í þeim 5 ára fresti, sem fj:ír-
styrkur, þeginn af sveit, er eptir teou lagabobí bundinn víð ; en þíngio
komst þó með 20 atkvæðum gegn 2 til þeirrar niðurstöðu, að rá~a
frá því, a~ löggilda þetta lagaboð fyrir þetta land.

Lagaboðið fr;í 30. nóv. 1857 um betrunarhrisvinnu virtist þíng-
inu þar á móti ao ætti að lögleiða her á landi, þar sem það, eins
og her hagabi til, yrbí opt að koma fyrir, ao sakamenn heoan fd
landi yrði dæmdir til slíkrar hegníngar, en af því löggjöfin í saka-
m.ilum her lÍ landi er í þVÍ efni meðal annars fr.íbrugbin hinni ddnsku,
að 2 ára opinbert erflbí afplánast her ;í landi með vandarhagga refs-
íngu, og hegnfng fyrir bet! og flakk ekki er hin sama her og þar,
hefir þíngið jafnframt stúngíð upp á þeim breytíngnm í því, sem
virtust nauðsynlegar, til þess að koma þessu lagnbobí í samhljöðun
við þ;i her gildandi löggjöf, og með þessum breytíngum, sem her á
eptir verða teknar fram, abhylltlst þínglð, <10biðja allraþegnsamlagast
um, að þetta lagaboð yrði her lögleitt.
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Til hinnar sömu níðnrstððu komst þíngio áhrærandi lagaboðlð

frá 30. nrlvember 1857 um "Proclamata" eða innkallanir Í búum; en
"egna þess, hvað her hagar öðruvísi til, en í Danmörk, hefir þíngi'ó
leyft ser að stínga npp á nokkrum breytingum, sem eiga að míða

til þess, ao gjöra lagaboð þetta hagfeit fyrir Ísland, og samboðið
þess kröfum.

Enn fremur aðhylltist þínglb, að þao ætti allraþegnsamlegast ao
biðja um löggildíngu lagaboðeins frá 29. des. 1857 um myndngsaldur
kvenna, en þó með nokkrum viðauka, míðandí til þess, ao koma
lagaboði þessu í samhljriðun ,'io það, sem ii ser stað nm ekkjur.

Um lagaboðið frá 21. janúar 1857, hvers Higgildíngu þfngíð
einnig aðhylltíst, sendir þíngtð yðar kominglegu hátign allra þegn-
samlegasta bænarskrá ser í lagi.

Samkvæmt því, sem þannig er tilgreint, leyfir þfngi'ó ser í einu
hlj60i allraþegnsamlegast:
A, ao ráða há, að eptirfylgjandi lagaboð verði her lögleidd:

1, Lagaboð fr1Í 4. marz 1857, um breytíngu á tilsk. um skírn-
ina frá 30. maí 1828.

2, Lagaboð frá 30. n6v. s, á., sem nemur úr lögum skírnar-
naubsynína, sem skilyr'ði fyrir nrftökuréttí.

3, Lagaboð 29. des. 1857 lim breytíngu á tilsk. 21. maí 1845
(cfr. 21. sept. 1850 § 22).

4, Lagaboð frá sama degi, um óheimila prentun bóka, sem aor-
ir hafa forlagsrétt að,

5, Lagaboð frá 30. nóv. 1858, um meðferð á þrotabúum og
öhum búum, og með 20 atkvæðum gegn 2, a'ó

6, lagaboð frá 29. des. 1857, um breytíngu 10. atr, í 3. gr.
til sk. frá 30. apríl 1824, eigi heldur nái her lagagildi; en

B, allraþegnsamlegast ao beiðast þess, að eptirfylgjandi lagaboð fái
her lagagildi:
1, með 23 atkvæðum móti 1: lagaboðið fra 30. nóv. 1857, um

betrunarhrisvlnnu með þeim breytíngum:
a, ao síðasta atriðl 1. gr.: "undanskilinn er þ6U - "verið

gildandi(' fellist úr.
b, ao fyrsti kafli 2. gr. orðist þannig:

"Þeir afbrotamenn karlkyns frá islandi, sem dæmdir
verða til vinnu í beirunarhslsi, eiga yfirhöfuð. að tala
að afplána pá hegníngu í einhýsi, og hafast þar við
bæði n6tt og dag með þeirt'i linun í hegníngartíman-
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um, að hann færist niður um þriðjúng fyrir 3 fyrstu
árin, og um helmíng fyrir hvert af árunum, sem þar
er fram yfir".

2, Lagaboð frá 30. nóv. 1857 um innkallanir í búum, meb þess-

um breytíngum:
a, í einu hljóM, að fyrri kafli fyrstu greinar orðist þannig:

"E'ptirleiðis skal bæði ídánarbúum, uppboðsbúum, þrota-
bl~um og öðrum búum, sem pro e l a m a er gefi~ 'út í
til skuldaheimtumanna, gefa það út með 6 mánaða
fyrirvara, þegar svo stendur á, að hlutaðeigandi ekki
getur álitizt, að hafa átt í skuldaskiptum annarstaðar
en á Íslandi, en ellegar með 12 mánaða fyrirvarar,.

b, að úr síðar) kafla 1. gr. se rir felld orðin: "í Evrópu
eða{' og orbln : "eða á Færelljum{'.

e, að 2. gr. orðíst þannig:

'JÞær innkallanir, sem samkvæmt 1. gr: geta farið
fram með 6 mánaða fresti, á að birta i dagblöðum,
sem koma út her á landi, og sUórnin ákveður. Þar á
móti eiga þær innkallanir, sem gjöra skal með 12 mán-
aða fyrirvara, auk þess að þær á að birta á fyrnefnd-
an hátt, jafnframt að auglýsast í Berlínga "politishe og
Avertissements"-tíðindum. Frestinn á að telja frá sein-
asta birtíngardegi".

d, að síðari kafli 3. greinar falli allur burt, nema sjálft nið-
urlag hans þannig breytt:

"Norsku laga 5 - 13 - 27 er her með, að Þ ví er Ísl and
snertir, úr lögum numinn".

e, ab 6. grein orðist þannig:
"Þetta lagaboð fær lagagildi 1. júlí 1860".

3. Lagabobíð frá ~9. des. 1857, um myndngsaldur henna, með
þessum breytíngum:
a, að upphaf 1. gr. orðíst þannig:

"Frá 1. júlí 1860, o. e. frv."
b, með 22 atkvæðum gegn 2, að aptan víð greinina bætist:

"En hafi þó í vandamálum valinkunnan mann ser til
ráðaneytis, eins og á ser stað með ekkjur".

Me~ tilliti til aðferðar þeirrar, sem híngað til hefir verið fylgt
Mr á þínginu með þau lagaboð, sem ástæða hefir þótt til, að leita
þfngsíns álits um, hvort þau ætti að lögleiðast her á landi, a'ð yðar
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hátignar fulltrúi hefir lagt þau fram í frnmriti, og nefnd sú, sem
feínglð hefir málið til íhugunar, síðan að hans undirlagi annast um,
að þau lagaboð, sem spurrnál gæti orðið Ilm, að löggilda á Íslandi,
yrðl lögð rit á íslenzku, og á þessu máli síðan lögð fram á þínginu
á~amt nefndarálitinu Í málinu, skal þfngið að lyktum allra þegn-
samast leyfa ser að taka fram, að þessi meðferð málsins þykir,
skoðuð frá formlegri hlíð, ekki í ebli sínu, heldur sú, að þau laga-
boð, sem í þessu tilliti gæti orMð spursmal um, að lögleiða á Ís-
landi, se lögð fyrir alþíngi á íslenzku sem frumvarp, og hvert ser í
lagi með þeim breytíngum, er þörf þætti til, og þannig leyfir þíng-
ið !er í einu hljóði aIlraþegnsamlegast ab beiðast þess:

að hoert það almennt lagaboð, sem stjórn yðar hátignar
álítur nauðsyn til, að verði 7ögleitt á Íslandi, verði heð-
an af lagt fyrir a7þíngi á ís7enzku sem frumvarp, og
hvert ser í lagi, með þeim breytíngum, sem þætti nauð-
synlegar.

Reykjavík, 13. dag áglístmáIla~ar 1859.
AlIraþegnsamJegast

Jón Guðmundsson. Þórður Jðnassen.

4. Bænarskrá alþíngis til konúngs um breytíngu í hjúsTwpar-
lögunum, svo hljóðandi:

T i I k 0 n lÍ ngs.

Til alþíngls komu í þetta sinn tvær bænarskrár, sem kvarta yfir
þeim vandræðum, sem standi af 'Ótakmörkuðum giptíngum öreiga og
óreg!umanna, er verba sveitunum til mikilla þýngsla, og það þegar
á hinum fyrstu hjúskaparárum þeirra, og biðja þær þínglð um, að
gjöra þær uppástungur í þessu efni, sem þætti bezt fallnar til, að
ráða Mt á áminnstrl óreglu með lagaboði.

Til að íhuga þetta mál, kaus þíngið 5 manna nefnd, ræddi það
síðan lí 2 aðalfundum sínum álögskipaðan hatt, og leyfir ser nú
allraþegnsamlegast, að láta um það álit sitt í ljósi á þessa leið:

Þíngið hlýtur að játa, al) sú umkvörtun er almenn her a landi,
að þær skorður, sem löggjöfin, einkum tilsk. 30. apr. 1824, setur
við öreigagiptíngum, og sem ser í lagi eru innifaldar í þVÍ, að hanna
þeim að giptast, sem eiga 6endurgoldinn sveítarstyrk, se með öllu
ónógar; með því reynslan sýnir, að sveítarþýngalln nálega hvarvetna
koma til af því, að óráðs- og óreglumenn giptast undir eins og þeir ná
lögaldri; hlaða síðan niður börnum, sem þeir geta ekki staðið straum
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af, og fara með hyski sínu á sveitina að f~m árum Iibmun. Sörnu-
lciðís er almennt kvartað yfir því, ab þessar giptíngar se hin helztu
orsök í þeim hjriaskorti, sem alstabar gjiirir vart við sig, með því
fle-tir vilji eiga með sig sjálfir, undir eins og þeir komast í hjrina-
band og reyni til að kotra ser einhverstaðar niður, annaðhvort :i
fáeinuJll jarðarhundruðum, eða í túmthúsum hjá kaupstöbum, eða í
velðistöðum, hvar við sveitirnar missi vinnukrapta, jarðirnar verði
ekkí ræktabar til hlítar, þar eð bændur geti ekki abdugað þeim sök-
um hjiialeysis, eða a~ þær verði svo stykkjaðar sundur f mörg smá-
býli, a~ einginn geti á þeim lifað, ser eða sveitartelaginu til upp-
byggíngar, og se þetta fyrirkomulag landbúnaðinum til hins mesta
hnekkis, eins og þao líka stofni sjéplaesunum í hin mestu vandræbi,

þegar öreiga tjölskyldumenn flykkist þangað.
þó mí þíngið verði að viðurkenna, að þessar umkvartanir se

á göðum rökum byggbar. þykir því þó ao hinu leytinu mikið vand-
hæfi á, a~ stínga upp á nokkrum þeim takmörkunum í þessu efni,
sem kynni 11m of að þraungva náttúrlegu frelsi manna, og því getur
þíllgil'J ekki lagt það til, a'ð öreigagiptíngar verði beinlínis takmark-

aðar með nýju lagaboði fram yfir það, sem gj1irt er í til-kíp. 30.
apr. 1824, þar e'ð það vlrðist 6ec,lilegt, a~ gjöra akveðln fjár,;tofn
ao skilyrði fyrir giptíngarleyfi, með því líka það er ekki fátæktin
út af fyrir sig, sem mest orsakar sveitarþýngslin, heldur Iátækt sam-
fara óreglu og énytjúngsskap, og reynslan hefir sýnt, að fátækir
menn hafa auðgast og orðib sveitarfélagi sínn til uppbyggíngar, þeg-
ar það hafa verit raðsettir reglumenn. Öðru máli er ab gegna um
giptíngar alþekktra óraðs-og óreglumanna og énytjúnga, og verður

þíngið a'b halda, að það se hinn eini retti vegur, til að raða bót lÍ

fyrtöldum vandkvæðum, að leitast vlð a\'! reisa nokkrar, þ6 ei se
nema ébeinlínis skortur "i\'! ótakmörlm\'Jllm giptíngum slíkra manna.
Viroi:;t þat því öldtingis nauðsynlegt, a~ gefa hlutabeignndi sveitar-
stj6rn, þab er a\'! skilja, sóknarpresti og hreppstjórum, nokkurn at-
kvæðisrétt í þessu máli, en þó ekki svo mikinn, að hún geti beitt
nokkru gjörræði gegn þeim, heldur a'O hún fái einúngis nokkra trygg-
Ingu fyrir því, að sveitarfélaginu se ekkl biiin bersýnileg þýngsli af
þvílíkum giptíngum, að minnsta kosti í brað, og sýnist þessi trygg-
ing hæfilegast til tekin með því, a\'J svaralllönnum se gjört að skyldu
a'l'! ábyrgjast, a\'! ekki skuli standa svelturvandræði af þeim í hin
næstu 3 ár; og að það jafnframt se ákveðíð, að svaramenn eigi ab
vera fullveðja menn, SYO að ábyrgðin verði ekki þýOíngarlaus. En af
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þVÍ svo getur ab borlb, a'b annarhvor þessara svaramanna eða þeir
babir deyi rí hinum til tekna þriggja ára tíma, virðist það Í þessu

tilliti enn meir tryggjandi, að þeir !le ekki færri en 4, nær sveitar-
stjórnin óskar þess. þar á mút getur þessi aukna tala Haramanna
ekki lagt of hi;ro bönd á giptíngar óreglumanna ; því hvorki mundi
hún eiga ser stað nema í elnstdkn tilfellum, og þar að auk léttíst
fj;irábyrgoin því meir, sem hún er borin af fleiri mdnnum, Þegar
þess er gætt, að sveitarstjórnin samanstendur af sólmarpresti og ein-
um eða tveimur hreppstjórum, sem nákvæmlega þekkja alla sveitar-
búa og hafa fullkomna abyrgð á gjörðum sínum, og sem yfir höfuð
að tala verði að álítast einhverjir hinir beztu og skynsömustu menn

sveitarinnar, sýnist eingin hætta búin af því, a~ trúa þeim fyrir, að
áheoa í hverju einstöku tilfelli, hverjir skuli álítast óráðs-og óreglu-
menn og ónytjúngar, heldur mætti öllu fremur 6ttast fyrir hinu, ab
þeir mundi hlýfast ofmjög við, að láta það álit sitt í ljósi, eða að
minnsta kosti mundi þeir gjöra það með hinni mestu varúð og sam-
vizkusemi, og ekki nema þegar brýn og bersýnileg nauðsyn til bæri.
þar að auk er her ekki talað nema um alpekkta ór;íðs-og óreglu-
menn og ónytjúnga, sem fyrir svall og brntl og ömcnnsku eru orðnir
illa rærndir, og getur því síður gjörræbi átt ser stað. Af því sú

óregla við geingst víða her lÍ landi, að ódðs - og óreglumenn eru
feingnir til að giptast Í 1;~rum hreppum en þeim, sem þeir eiga sveit
í og eiga þar kvennrnenn, sem þegar eru búnar a~ orsaka sínum
hreppi þýngsli með einn eða fleiri börnum, en eru sföan ásamt kon-
unni og hennar börnum þegar þar a~ kemur, reknir á sína sveit,
virðlse nauðsynlegt, a~ gjöra samþykki þeirrar sveitarstjrirnar, hvar
maburlnn á Iramfærlsrétt, a\') skilyrti fyrir giptíngarleyfi slíkra manna.
En sökum þes .." að það yrði opt örðugt fyrir þ:í, að n.i þvílíku sam-
þykki svo br.íðlega tir fjarlægum sveitum, mundi abyrgð svaramanna
í slíkum tilfellum verra ao .il ítust nægileg tryggíng. Þegar þess er
gætt, hvað her er meint með alþekktum ór,í'ðs - og óreglumönnum og
ónytjúngum, virðist það n6g11 tryggjandi, að ákveða ábyrgðartíma
svara manna til þriggja ára, og hann alls ekki eiga a\') vera leingri,
eins og sumir hafa stúngið upp á; því það mundi annaðhvort fæla
alla frá, að takast slíka ábyrgð á hendur, eða hún yrðl þeim til
ofrníkils byrðarauka. því tllgiíngur hennar er ekkl eirningis sá, ab
reisa nokkrar skorður við áminnstum gigtíngum með því að sýna
mönnum fram ll, að þa~ se eigi með öllu hættulaust, að hrapa að

því, að takast svaramennsku á hendur, heldur öllu fremur hitt, að
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gjora tilraun til að bæta raðlag og siðferði þeirra manna, sem her
ræðir um; því þao hlýtur að vera beinlínis hvöt fyrir svaramennina,
a~ hafa vakandi auga mco þeim, áminna þá og ráblegg]a þeim heilt,
þegar þeir geta btilzt "ill, aÍ'> ómennska, óregla ella rállleysi þeirra
kunni að baka ser fjánÍtl;ít, og þessi til~jón virbist því nauðsynlegri,
sem þessir menn, eptir hinum gildandi löguni mega glptast á únga
aldri, áður en þeir eru orðnir fullmyndugir og hafa miÐ þeirri stað-
festu ella lffsreynslu, sem þó er nauðsynleg, til ao geta haft ofan af
fyrir ser og sínum, ekki sízt her á landi, hvur bjargræðisvegirnir
eru fáir og erfiðir, og útheimta dugnað, ritsjón og reglusemi, eigi
vel að fara. því hefir verið hreíft, að það mundi auka ósiðseml og
fjölga óskilgetnurn börnum, ef reynt væri til, ao reisa nokkrar skorð-
ur vill glptíngum óráðs- og óreglnmanna, enda þó þær ekki væri meiri,

en her er filrið fram á; en þessi mótbára viroist ekki á gildum rök-
um byggÐ; því hún sýnist g.ínga út frá því sem gefnu, að það verði
svo örðugt eða ómögulegt fyrir hlutaðeigendur, að f;í fullveðja svara-
menn ; en þetta mundi þó alls ekki verða, þegar ríbyrgbartíminn er
miðaður ao eins víð 3 ár. þar ao auki er það aðgætandí, ao hið

síðferðlslega aðhald, sem áour er getið, hlyti að hafa heillarík áhrif
á slöferðl og ráðlag manna, og miða til að ey oa érnennsku og óreglu,
og yfir höfuð ao tala virðist hin áminnsta mótbara ekki geta sýnt
annað, en ab lausaleiksbörn mundi fjiilga í samanburði víð hórgetin

börn. Líka ber þess ab gæta, hversu skaðlegar I1fleiðíngar það hefir
fyrir felagio og hina uppvaxandi kynslóð, þegar slíkir menn verða
húsfeður {)g eiga að uppala mörg börn, og stjórna heilum heimilum.

Af áhmögoulll á-tæöurn leyfir þínglð ser þegnsamlegast, að

bi~ja yðar hátign (mco 16 atkvæðum gegn 9) ao gefa út lagaboð
þess efnls :

1., að aTþekkta óráðs- og ðreqtumens: og óryfjúnga megi ekki
gefa í hjónaband h~r á landi, nema sveitarstjórnin íþeim
hrepp, hvar maðurinn á framfærisrett, sarnþyltld það, eða
svaramenn hjónaefnanna vi7ji ábyrgjast, að el,hi standi
af þeim sveitarvandræði í hin næstu 3 ár; og skuli svara-
mennirnir vera fullveðja menn og að öðru leyti þeim
kostum búnir, sem ti/sk. 30. apríl 1824 til tekur; með 15
atkvæðum gegn fl.

2., að nær hlutaðeigandi sveitarstjórn, samkvæmt 1. grein
(með 15 atkvæðum gegn 9) óskar þess, 3kuli hj6naefni
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skyldug til, að útvega ser 4 svaramenn ; með 14 atkvæð-
um gegn 11.

Reykjavík 13. ágúst 1859.
AlIraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson. P. Petursson.

Ákva~ forseti því næst fund kl. 7 í kvöld.
Fundi elitið.

13. ágúst- þrítugasf.i og sjöundi fundur.
Allir á fundi. Þíngbók fr:í síðasta fundi lesin og samþykkt,
Forseti: Samkvæmt dagskránni verour nú haldið áfram álykt-

arumræðunní í fjárkláðamálinu. Framsögumaður er hinn heiðraði
þíngmaður Borgflrðínga.

Var !lHlIio síðan afhent (ramsögurnanni.
Forseti: Eg hefi fyr og sfðar verið svo mlkið viðriðinn þetta

mál, ab eg get ekki leitt hjú mer, hvorki sem þíngmabur, og heldur
ekki sem forseti þessa alþíngis, að tala fáein orð í því; og vil eg
því biðja þíngmenn að hafa þollnmæbí á meðan, og vildi eg, að orð

mín yrði til þess, að skýra málið, en ekki til þess, ao atlaga það
eða flækja. þao eru 2 <Ír síðan, að mál þetta nr rætt á þíngi her
í þessum sal; síðan er mikil breytíng orðin Ii stöðu þess og öllu
ásigkomulagi fjlírkboan8, og mikil reynsla. Mlilio er nú orðíð svo

að segja allt annað mál, heldur en það var 1857, bæði andspænis
stjórninni, þínginu og þjébinnl ; þessi breytíng er SYO veruleg, ab
menn ekki mega með neinu móti missa sjónar á henni, og allra sízt
má missa sjónar á því, hve ólíkt þingið stendur mí að málinu, and-
spænis stjórninni, hja því sem var í hitt eo fyrra. 1857 var amt-
mönnunum falið Ii hendur, að semja og ræða lagafrumvarp um,
ao út rýma fjárklaðanum og aptra frekari útbreiðslu hans ; amt-
mennirnir urðu ekki á eitt sáttir, og hin ólíku frumvörp þeirra
voru lögð fyrir þíngið. Eg ætla ekki að fara mörgum orðum
um, hver afdrif nialsine urðu her; alþíngi bjó til nýtt lagafrum-
varp, og samþykkti með miklum atkvæða fjölda, og sendl þab
síðan með bænarskrá til kornings sem lagafrumvarp, til þess ab
það næði staðfeeungu konúngs; eg kalla það lagafl'umvarp, því
þínginu var þá veitt löggjafaratkvæði í málinu, þar sem stjórnin
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hafði leyft, ao frumvarp það, er alþíng gjörð], mætti jafnsnart verða

að bráðabyrgðarlögum yfir allt land, ef amtmennirnir felli~t ii það ;
einnig er þetta frumvarp alþfngís nefnt "lagafrumvarp" Í raðherra-
bréfi 30. sept. 1857, og sýnir þab, hverja skoðun raöherranu hafði
þá á rrurnvarpi þfugsins, En síðan Lafa menn ekkl getac sec, hve-
nær lagafrumvarp þetta var ónýtt, hvort það hafi nokkurn tíma ver-
ic lagt fyrir konung, e'Oa hvort hann hafi nokkurn tfuia neitað, að
samþykkja þab; UIlI þetta víta menn ekkert enn í dag. Rá0gjafinn
segir í bréf sínu 30. sept. 1857, til amtmannanna, um r.iðstafnnir
sínar í fj<irkl;íúamilliuu, "a'O hann gjöri þær upp á væntanlegt sam-
þykki konúngsins"; ,,1'lgafrullnarp þlngslns" Sl! nýlega komið til sín ;
k ouúngur se þ,i á ferðum staddur, svo að ekki hafi orðið færi ;i, a'O

leggja það fyrir hann; með þessu hefir rfcgjalilln j,ítao, ac það þyrfti
að leggja lagaframvarp þíngslns fyrir koming til samþykkis eba ó-
samþykkis, og þetta er mj1ig mikilsvert atriði í þessu máli, að r.ið-
herrann játar sjálfur, eins og er, ao "lagafrumvarp" þfngsins 1857
hljóti að leggja sem fyrst fyrir kontínginn til samþykkis eða ósam-
þykkis ; r.iðherrann játar sjálfur, ao þángao til því verðí YiO komið,
gjöri hann brababyrgðamiðstafanlr í fjarklaðanuilinu, upp á væntan-
legt samþykki korningains. Svona var skoðun rabherrans á málinu
í septbr. 1857 i en hvað skeður P Ddmsmalar.íðherrann gjörir nýjar
ráo~tafanir, og lætur út g;ínga nýjar skipanir í nuilinu, fyrst með
bréf frá 15. apríl, og slðan aptur mco bréfl 3. nóv. 1858. Af þeim
bréfuni verður ekki sel'>, að komingsdsamþykki se útvegað it laga-

fmmvarp þíng:iins, ao koruingssamþykkl eða komlngsheimlld hafi verið
útveguö fyrir þeim skipunum og r.íðstöfunum , sem þar með voru

gjiiroar; ekki svo mikið a'O þess Sl! getið, að þær se gjörðar upp á.
væntanlegt samþykki konringsins, 8"0 ao einginn gat af þessum bréf-
UIlI annað seo, en ab ddmsmálustjörnarherr.mn væri allt Í einu oro-
inn einvaldur yfir Í~landi í þessu máli. Nú vil eg spyrja: voru
þessar stjdrnarr.íbstafanlr hins danska rabgjafa í alla staði óyggjandi,
í alla staði löglegar? Voru þær ao öllu bindandi fyrir þetta þíng og
þegna og embættismenn landsins '? Eg segi: nei; raðstafanir dansks
stj(írnarherra í þessu milli griru ekki "eric bindandi, hvorki fyrir
þj60ina ne þínglð, lí meðan komingurinn sj.ilfur var ekki búinn að
leggja ösampykkl sitt á lagafrumvarp alþíngis. þetta finn eg mer
skylt ac taka fram hátt og skýrt Ir.i þessum stað; því ba-bl er her
að ræða um þann rétt, sem atkvæði alþíngis hafa að lögum, þann
rétt, að konúngurinn einn getur lagt á þao ósamþykki, er þíngio fer

1566



fram á Í þegnsamlegum bænarskr.im sínum og uppasuingum, og þar
að auki hefir rnikið verið talað um éhlýðnl eba vangæslu æðri og

lægri stettar manna við þær skipanir stjörnarherrans, sem her ræðir
um; en menn verða ao .gjöra ser ljóst, hvaða stað þessar skipanir
eiga ser, því það er mikill munur á því, hvort þeim skipunum er
lritið óhlýtt, sem skorta löglega undirstöðu, eða þeim, sem fullan laga-
rett hafa. Eg tala ao þessu sinni ekkert um sjálft frumvarp a\þíng-
is 1857 og stefnu þess; eg fer eingum orðum um það, að hve miklu
leyti stjórnin hafi haft nægar ástæður til að vefeíng]a þær uppá-
stúngur og hafa þær að eingu, að hafa að eingu atkvæði nálega
allra alþingismanna í þessu máli, sem þeir einir mattn bera bezt
skyn á, sakir reynslu og þekkingar á öllum landshögum, astandi og

búnaði þessa lands, að hafa að eingu tillögur og meiningar hinna
beztu manna í landinu, bæði embættismanna og bænda, en fara ein-
gaungu eptir áliti og tillögum hinna s.irfáu manna, er her vorn í
móti á þínginu 1857, þeirra er sízt allra þekktu her til, sízt höfðu
vit á málinu, og voru þVÍ allra manna sízt færir um, að eiga í þVÍ
athæði ; - um þetta tala eg ekki mí, en um hitt tala eg, og um
þao er mer skylt að tala, því það er verulegnst , að Iöglega npp
borið atkvæði alþingis var ekki lagt fyrir konúnginn til snmþykkls
eða ósamþykkis, að minnsta kosti, að því menn vita, ekki svo fljótt
sem þetta velferðarmál landsins kraföi ; eg tala um það, að almennar
og yfirgripsmiklar níðstafanir hafa verið gjörðar aptur og aptur í
klaðamálinu, frá því um lok alþíngls 1857 og til 27. maí 1859,

þvert ofan í lagafrumvarp alþingis, en þó rin konringlegrar heim-
ildar, að þvi er menn framast vita.

En nú er her á orðín veruleg breytíng, þar sem komingur hefir
með allrahæsta erindisbrefi sínu 27. maí þ. ,í. gefið rabstlifununum lög-
lega undirstöðu og löglega stefnu, og þessa verðum vér \'CI að gæta,
þegar ver nú förum að ráða þessu máli til lykta. Kláðamulið er
mí í annari sWc,u i tilliti til þíng:lin:l, heldur en var 1857, vegna
þess ao bréf komings til erlndsrekanna í kláram,ílinu er nú iitgeing-
iÍl; þá (1857) ,ítti lagafrumvarp alþíngts, Wggilt af kom'tng.~rulltrúa
og amtmönnunum, að verða brnbabyrgbarlög í þessu II Hí Ii ; en nú er
erindisbréf hinna konúnglegu eríndsreka liig í því. 1857 áttum ver,
eptir heimild og skipnn stjórnarinnar, að ræða frumvarp til laga í þessu
máli, en nú getum "er að eins rætt það með þeim bænarskraaréttl,
sem alþíngistilskipunin heimilar.

En klá~amáli~ hefir og tekið mikla breytíngu her á landi í þessi
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2 ,ir, að þVÍ er snertir sjálft klaðafaraldrlð ; þá var kl.íðl sagður svo að
segja um allt land; hann var á Suðurlandi, og sagður fyrir vest-
an og austan, og hann kom upp fyrir norðan, eptir a~ lagafrum-
varpið var rætt her á þinginu ; hinir stórvitru lækníngamenn þóttust
þ;i hafa sannar sögur um khíbann í ýmsum fjarlægum héruðum, og
geta fullyrt, að bann væri innlend sýki, er kæmi upp sjálfkrafa her
og hvar, og þar sem menn varði sízt, og hinir varfæmarí þíngmenn
og aðrir þóttust að vísu þá ekki hafa alveg öræka reynslu eða sönn-
un fyrir hinu gagnstæða. En nú, 185B, er reynslan Min a~ leiða
í lj(ís, ab klaðinn hefir einúngis útbrelðzt og útbreíðlst eimíngis fyrir
samganngur; menn víta hvergi af þessum smlttandl Id<Í'Oa, þar sem

samgnungur hafa ekki valdið honum; menn "ita þannig nú takmörk
klaðans, og þau þektu menn ekki 1857. Þa~ hefir a'O vísu verið
sagt her Í salnum, að menn viti enn nú ekki, hvar kláðlun er, og
hvar hann ekki er; að menn vltí eingin takmörk hans, en eg segi,
að við vitum og vitum mí með vlssu, a~ hann er hvorki fyrir vest-
an eða norðan, né heldur Í suburamtlnu fyrir austan Aflallið og Mark-
arfljót, og sönnun in fyrir því er sú, a~ hinir konúnglegu eríndsrek-
ar hafa eingar ráðstafanir gjört ii neinum þessum stöðum til lækn-
inga, hvorki í norð- austur- ne Í vesturamtlnu, ne Í austari parti
Rang.írvallasýelu ne í Skaptafellseýslu ; hinir konúnglegu erindsrek-

ar hafa sjálfir leitt í ljós með raðstöfunum sínum órækan vitnisburð
um þetta, um hin nú verandi óyggjandi takmörk kláðasýkinnar ;
þetta verbur ekki hrakið, því eptir hinu korninglega erindisbrefi mætti
erlndsrekarnlr ekki annað, en vera búnir að kynna ser, hvar klaðínn
er, og hvar se óyggjandi klaöalaust, og að haga r<Í~stöfllnulJ] sínulll
þar eptir, til þess a~ út rýma klabasýkinnl, hvar sem hennar yrci
vart að þeirra áliti. Ver verðum að halda oss til þess, hvar kl.íð-
inn er n lí, og hvar hann ekki er, því það er stjórninni og erinds-
rekunum og öllum of "axið að segja, hvar bann geti komið, og verð-
um ver því að halda 0';8 til þess, hvar hann er nú, og hvar hon-
um er út rutt; um þetta hafa hinir konúnglegu eríndsrekar fullviss-
að O:3S svo með ráðstöfunum sínum, að einglun getur framar um það
efazt. En þegar ver griuru að því, hvernig stjórn klabam.ilslne nú
er r<ÍN~ til lykta, þá virðast menn ekki geta, í von um víssan á-
r.íngur, fari'b fram á annað héðan Ir.i þíngl, en a~ fá hinu korning-

lega erlndlsbrðfi frá 27. maí þ. á. breytt, eða að það verði takmark-
að með tilliti til tíma og svæðis; eg get því ekki tle~, ab það leiði
til nokkurs árángurs, að fara fram á annað í bænarskrá til konúngs,
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en þa~,sem rari~ er fram i uppástúngum nefndarinnar undir staflib
O. n. 3. og 4 .. tölum,. Á stamb C. II. 2. vil eg einnig minnast,
(Ig vil eg leiða athygli ab því, ab þó þab se gott og nauðsynlegt,
ab amtmennlrnlr fái vald sitt aptur, þá verðum ver, aður en ver
biðjum um þetta, að vera á því hreina með það, ab þeir se sviptir
valdtsínu í nokkru, og eg fyrir mitt leyti get ekki skilið, að þeir
se það, því eg get ei betur se~, en að vald erindsreka konúngsins
nái einúngis þánga~, hvar klabínn er, og á meðan klaðalaust er fyrir
vestan og norðan, en þa~ hafa hinir konúnglegu eríndsrekar stabhæft
a~ se, þá hafa amtmennirnir þar sitt fuUa vald ; eg get ekki skiIib
þa~ ö~ruvísi. En allt, sem ab.öðru leyti þætti nauðsynlegt og liggja
næst ab fara fram á, annað en það, sem stefnir a~ því, ab fá upp-
hafið eða takmarkaberindisbr.ef hinna konúnglegu erindsreka, þab
,'irðist mer vera iólgib í nefndaruppástúngunum undir staflib E,
eða breytíngaratkvæðín undir 8taflib D, og virbist eins og þar er
gjört, eiga ab stefna ab því, ab þíngið verðí ab koma ser saman vib
hina komlnglegu erindsreka um það, og leitast vib að vinna þá. til,
ab takmarka og færa Saman svíð sýkinnar sem mest, og innan sem
tryggastra varnartakmarka náttúrunnar; þetta álít eg hib verulegasta
ognau~synlegasta og eina skynsamlega, sem í málinu verbur gjört,
eins og því er nú komib,hvort sem litið er til stjórnarfyrirkomu-
lags þess, eða tU faraldursins sjálfs, eins og þab nú er. þab hefir
verib sagt her í salnum, ab annar hinna konúnglegu erindsreka hafi
ekki verib tlllelðanlegur til samkomulags "i~ nefndina í þessu máli,
en eg vona samt, ab er þessi yrði aðalstefna þíngsins, muni sá hinna
háttvirtu erlndsreka, sem situr her á þíngi, taka skynsamlegum til-
lögum alþingis í því efni, og gefa gó~an gaum ab atkvæði þess, og
það því fremur, Bern þær stybjast vib tveggja ára reynslu og álit
og þekkíngu reyndustu og beztu manna yfir allt land. Eg get ekki
leitt meri grun, ab hinir báttvirtu erindsrekar haldi svo tiI streytu sinni
skoðun á málinu, ab þeir vilji hafna etuðníngi og að eingu hafa til-
lögur, hvorki eins ne annars af þeim mönnum, sem kunnugastir eru
málinu og reyndastlr og bezt þekkja til; ab þeir vilji að eingu meta
tillögur og atkvæbl alÞí,ngis og annara beztu manna í landinu; því
þó hinir háttvirtu erindsrekar vildi vefelngja vit landsmanna lÍ mál-
inu, þá mega þeir samt vita þa~, ab þab er ekki mögulegt fyrir þá
ne stjórnina ab stjórna svo til leingdar, ab þeir hafi að eingu ráb
og tillögur hinna vitrustu og beztu manna, og hafni alveg öllu fylgi
þeirra og samkomulagi vib þa, og eg veit ekki til, ab stjórn vor hafi
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á~ur haldið neinu innlendu máli svo til straytu, a~ hún hafi farið
beint á m6ti yfirlýstum vilja og tillögum allrar þjéðarinnar, og eg
er því hræddur um, ab ef hinir konúnglegu erindsrekar heidi mál-
inu þannig áfram á mötí tillögum og atkvæði alþíngis, og vilja og
'tillögum allra hinna beztu manna í landinu, þá fái þeír ekki miklu
til leiðar kom ib, hversu margir sem þeir væri, og þó þeir hefði dýra-
lækna hundruðum saman og .dnppausanlegt Ce. Eg óska eríndsrek-
unum til lukku, geti þeir Ieinglð sínum málum nokkurnframgá.ng
meb því móti; því þá tekst þeim 'það, sem eingri stjórn, og eingum
manni hefir tekizt hínga'b til í öðru eins máli og þessu.

Fyrst eg st6'b upp á. annað borð, skal eg fara f;íeinum orðum
um staflíðinn A áatkvæbaskránni jeg vil nú ,sjálfsagt eigi spilla
fyrir þessari uppástungu ne leitast 'li~,a'bhara nein áhrif á at-
kvæðagreiðslu þingmanna; en mer finnst þessi upþástúnga stefnaallt
annað, en lýsa trausti til erindsrekanna, og a'b þessu finnst mer skylt
a'b vekja athygli; því her er einmitt fari~ fram á, ab binda hend-
urnar á þeim miklu meir, en þær eru bundnar í hinu konunglega
erindisbrefi þeirra; .þar gjörir kQnúngurrá.~· fyrir tvenns konar ráð-
stöfunum, til þess ab út rÝT)la·sýkinni,ýmist .lækníngum, eða förgun
fj:írlns, sumsá ntburskurðí eptir þörf. og krfugumstæðum ; en breyt-
íngaratkvæM þetta fer au'ðsjáanlega fram á, ab takmarka svo rá'IJstaf-
anir og framkvæmdir erindsrekanna, a~ þeir megi ekki rábast í neinar
rábstafanir, tH a'ðút rýma sýkinni, nema með lækníngumeínnm saman.

A'b endingu vil eg biðja þingmenn ab vírða mer á hægri veg,
a'b eg hefi þreytt þolínmæðí þeirra svo leingi.

Konúngsfulltrúi: þab var eitt atríðí í ræbu hins háttvirta
forseta, sem eg eigi má l;íta ésvarað ; hann sagði nl. eptir því,sem
eg skildi hann, ab rábstafanir eba skipanir rá'ðgjafans í fjárklába-
málinu, sem ekki hefði verlð bornar undir konúng, ekki væri skuld-
bindandi fyrir embættismennina.En þetta er ekki rett; þVí serhver
undirgefinn embættismaður er skyldur a~ hlý'lllJ.þeim, sem yfir hann
er boMnn,. því annars færi ön regla og öll stjórn ab forgörðum,

Ab öðru leyti víleg geta þess,a~ eg hefi tekið svo lítinn þátt
í nmræðunnmum þetta mál, af því her er til stabar lÍ þínginu ann-
nr þeirra manna, sem er erlndsrekí stjórnarinnar, og æðati fulltrúi
stjórnarinnar í þessu máli, og því er næstur til ab halda uppi svör-
um af hennar hendi,' og það því heldur, sem eg ekki er persönnlega
sannfærður um, ab þærrá'ðstafanir, sem her hafá fram farið híngað
til, til að ·út rýma' klá~allllm,se ~ptir þeSsa Iands kríngumstæðum

1570



þrerhentugíistu, þ6 þal> a~ öðru leyti virMst sem stj6rnin , hafi ii
þær fallizt.

Forseti: Hva~. það snertir, sem hinn, háttvirti konúngsfuUtrúi
núsngM,' þá lá þa~ ekki í orðum mínum, eins og allir máttu heyra,
sem hann hermdl upp á mig; eg talabí alls ekki í þá átt, a~ em-
bættismenn her ætti ekki eða þyrfti ekki að hly1la rá~herranum; en
eg sagM, meb tilliti tilrá~stafana þeirra og skipanarina í fjárklába-
má:\ino, sem út geingu frá dómsmálará~herranum frá því í,öndyerb .•
nm septbr, 1857 til 27. maí 1859,a~ þal'! gæti veríð spursmal um,
a~ hvað miklu leyti sumir embættismennirriir her gæti. álitizt eins
sekir í löglegri6hl~ni við þær, eins og þeim hefir verið borið á
brýn af Iækníngamðnnunum, og það á prenti, og vi~ þetta stend eg.

þórður J6na8Sen: Þégar mál þetta kom fyrst til umræðu her
á þinginu, og farib var að setja nefnd: í þa~, let eg í ljósi, ab eg
væri hræddur um, ab þab mundi koma í bága vib þá meðferð máls-
ins, sem stjórnin er búin a~ skipa fyrir, og gjöra erindsrekum henn-
ar jafnframt ör~ugra fyrir, ab gegna verki köllunar sinnar. þetta
ætlar nú, a~ mer vírðíst, a~koma fram, og það enda í rýmra sldln-
ingi, en eg gat :gjört rá~ fyrir, og kalla eg. þab míkíð vmeín í svo
áríbllndi mali fyrir allt landið, sem þetta mál er, því í slíku máU
ætti allir a~ leggjast á eitt, .tíl þess a~ fá. því beint í þá stefnu,
sem öllum yfir höfub gæti orðíð hagkvæmust. þab liggur nú beint
vi'b, í hverju landi sem er, ab þegar stjórnin er búin ab skipa fyrir
nm meðferb á elnhverjn máli, eða þegar hún er búin á~ gera ein-
hverjum fullt Umbob sitt, til þess ab rá~a því til lykta, þá ber öll-
um því ab hlý~a, .hverníg sem menn svo sko~ará~stöCun stjórnarinn-
ar með sjálfum ser; þetta held eg se, og hljóti ab vera grundvallar-
r.egla í allri stjórn, og a~ menn, með því a~ raska henni, kyppi fæt-
inum undan allri stjórn og hlýðni við hana. Nú hefir honúngur
falið mebferb þessa máls í öllum greinum 2 mönnum; hann hefir
gefið þeim fullt umboð sitt, til að gjöra allar þær ráðstafanir í þessu
máli, som þeim þætti hagfelldar og nauðsynlegar, og þannig að þeir
gæti .ábYl'lfzt þab fyrir hans hátign á eptir; hann hefir skipað em••
bættismönntim' .þessa lands að láta þessum sínum erindisrekum alla
abstob og.Ji~sirlni í te, svo ·erindi þeirra gæti orM~ sem bezt fram-
kvæmt, og lagt á 6náb sína, eU brysti, og þessu konúngsboði eiga
alIirher ab hlýða, því fremur, sem öllum hlýtur all vera annt um
þetta mál,. og allirhlj6ta ab vilja styrkja þá, . sem at) því vinna;
eg segi því fyrir'mig eem embættismann og þingmann, eg álít mig
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skyldan til, hverja helzt skoðun .sem eg !!IVO hefbl á málinu og með-
ferð þess, að for~ast allt, sem komið geti i nokkurn bága vib fram-
kvæmdir og ætlunarverk þessara konúngsins eríndsrekaj þetta sýnist
mer liggja beint víð, og eins það, að uppástúngur nefndarinnar ekki
geta komizt heim víð þessa skoðun , og eins og her stendur á, skil
eg ekki, hver árángur þar aC geti orblð, þegar allt framkvæmdar-
valdíð el:' lagt i hendur hinna konúnglegu eríndsreka ; ..eg skil ekki,

hvernig nefndin eða þíngíð hugsar s~r ab geta útvegaoályktuinim

sínum, að því leyti þær taka fram fyrir hendurnar á þeim útsendu
eriudsrekum, nokkra þýMngu, því þeir geta sagt: híngað. en ekki

leingra, og þá stendur, sem menn svo kalla, hnífurinn i kúnni; þetta
atriðí var skýrt tekið fram á þinginu 1857, þvi menn vissu, a<>stipt-
amtmaður hafði aðraekoðun á klaðamallnu, en þíngib, og að hann
hafði allt Iramkvæmdarvaldlð ; hvað gjör'bi þá þfngið ? þa<> talaði
sig saman víð hann. þetta átti einmitt "ib i þessu máli; menn áttu
ab koma ser saman víð þá konúnglegu erindsreka, óg ekki a<> fara
leingra.. Þíngi<> getur verib sannfært um, .að þessir menn hefði tekið
og munu taka öllum sanngjörnum uppástdngum um meðferð málsins,

því þeim er líka annt um malíð ; þeim er annt um aðstoð og fylgi
allra góðrafandsmanna, og það rekur þá a<> þessu samkomulagi,
ef nokkru á að verða ágeingt af því, er þíngio vill hafa fram; öðru-
vísi fær það það ekki. þetta held eg nefndin hafi orðið ab sjá fram
á, og eg get því ekki álitið það, sem hún her hefir gjört og stúng-

ib upp á, fyrir annað en þ ••o, sem menn kalla "Demonstration"
á móti stjórninni; þetta er mín skoðun, og þá er öllum þeim um-
ræðum, sem orðnar eru eða verða um þetta mál, hrelft til ónýtis.

Eg hefi her einúngis haldið mer vlð málsins formlegu hlíð; um
efnið skal eg ekki tala, ne um þær uppástúngur, sem nefndin hefir
gjört; eg hefi ekki þá þekkíngu eða þá reynslu í þessu mali, að eg
geti haldið, ab mitt álit i því hafi nokkuð að þýða hjá þinginu, og
eg skal þvi heldur "ara mig á ao fara inn i málefnið sjálft, sem
hinn heiðraði forseti sag~i aðan, ab stjórnin hefðí aðhyllzt þá skoðun
á málinu, sem þeir hefðl haldið með, sem minnst hefði haft vit á
málinu; eg veit líka, a<> þeir taka til urða í þessu máli, sem hafa
vit á því, Eg óska þess einúngis, ao hinir heiðruðu þingmenn vilji
allir hjálpast að því, a~ beina máli þessu i þá stefnu, sem bezt
gegnir. Eg skal eingan dóm leggja hvorki á ni~urskUrb ne lækn-
ingar; hvorutveggi fylgja vissulega sinni sannfæringu, eimingís skal
eg taka það fram, ab þetta má með ein gu móti koma í bága hvað
víð annað, Óg sízt vi~ framkvæmdir hinna konúnglegu eríndsreka,
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Amljótur Ólafsson: Hinn háttvirti 1. konúngkjörni þfngmað-
úr talabi mest um þab, hvernig með mallð skyldi fara, og skildi 'eg
or~ hans S\'O, sem hann áliti, ab þíngtð ætti a~ snúa ser einúngis
til erluderekanna. Hann byrjabi með því ab segja, ab allir, yrbl :ib
hlýba, og ab menn 'ætti 'ab koma ser saman vlð erindsrekana. Hon-
um er verkun, og hverjum embættlsmannl, þó hann tali þannig, því
þa~ er rett talað af honum sem embættismanni, eður í tilliti til hans
'sjálfs, en það er ekki rett talað af honum sem þíngmanní, eður í
tilliti til:idþíngis ,og þjóbarinnllr, og í þessu máli, sem tekur allan
landslýb, eigum ver sannarlega ab gleyma sjálfum oss eða hagsmun-
um vorum, Hinn háttvirti þfngmaður verbur þó ab vita, ab alþíngi
stendur ekki undir hinum konúngleguerindsrekum, og sendir ekki
bænarskrár sínar tiI þeirra, heldur sendir það þær í gegnum kon-
úngsfulltt'Úa sinn til komíngsins sjálfs. Ver höfum her á þíngi
annan konunglegan erindsreka, en erindsreka kláðamélslns á þíng-
inu, og hann á ab bera og mun bera bænir þíngsins fram fyrir
konúng vorn; ,'er höfum alþíngistilskipunina og .hdn er með mer,
en móti hinum h:Htvirta 1. konúngkjörna; eptir henni ætla eg ab
fara. Hinn háttvirti 1. konúngkjörni talabi svo um stiptamtmann og
samband hans vib þínglð 1857, eins og þínglð hefðl átt ab koma
se.raaman víð hann einan, eins og hann hefðl vertð einvaldur um,
ab gjöra frumvarpið ab lögum; en þetta er eigi rett; stlptamtmað-
urinn stób ekki ofar 'f þessu máli,' en hinir amtmennirnir; þeir stóliu
allir jafnhllða, með því þeim var ðllum jafnt boMb af konúngi vor-
um; ab semja frumvarp þab, er konúngsfulltrúinn síðan lagði fram
Ii þínginn. Samkomulag það, er forseti þíngsins þá á eptir var ab
reyna ab koma á milli þíngsinsog stiptamtmanns, er hvergi boðið,
og eigi einusinni r:i'ðgjört í ráðherrabrðfínu 30. apríl 1857, og hafa
því sáttatilraunir forseta þá ekkert "ib ab stybjast, enda bera þær
ogsinnd6m með ser. Hinn háttvirti 1. konúngkjörnl sagðí, ab
hinir konúnglegu erindsrekar ætti ab standa ábyrgb af öllu því, er
þeir gjörM fyrir konúnginum; það er &att, og þeir eiga þá líka ab
standa fyrir honum ábyrgb af öllu því, sem þeir gjöra á m6ti ráb-
mn hinna bestu. manna; hver veit nema sú ábyrgb verM þúng, ef
eigi fyrir konúngi, þá fyrir dömsorðl ókomins tíma.

Eg ætla ab eins ab gjöra fáar athugasemdir vii> hina snjallorðu
ræðu hins háttvirta forseta, því ræða hans líkabi mer ágæta vel,
eins og hún mun hafa fallib fleirum vel í geb; en þar sem hann
talabi um fyrri meðferð málsins, og mótmælti henni, en vildi samt
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gánga fram hjá uppástúngu nefndarinnar undir stafli~ 0, I,fannst
mer það ei vera sem samkvæmast; því hvers vegna má þj6Mn ekki
gegnum þíngmenn sína lýsa yfir áliti sínuáme'ðferb þeirri, sem
hinn háttvirti forseti hefir sjálfur álitið ser skylt a~ mótmæla úr
forseta-Bæti nu fyrir þíngsins hönd? Hinn háttvirti forseti lýsti yfir
ábyrgil stjórnarinnar; það sama gjöri eg og sem framsögumaður
nefndarinnar og í hennar nafni, og það sama' liggur í uppástringu
nefndarinnar. þar sem hinn háttvirti forseti sagði, ab klaðlnn væri
ekkl fyrir norðanne vestan, og sannaði það með vltnlsburbí erinda-
rekanna, þá er það öldúngis satt; en eg get. eigi eins fallizt :& það,
að ar þeirri orsök se valdl amtmannanna eigi raskað, og að þess
vegna se eigi þörf á að biðja um, að þeir fái vald sittaptur; því í
erindisbrefi erindsrekanna stendur: "þannig er það vor vilji og boð,
að allir embættismenn Vorir og þjónar á íslandi, sem þer kunnið
að snúa yður til, skuli eigi að eins gefa ykkur allar þær skýrslur
og láta ykkur í te alla þá aðstoð, sem þið kunnið að beiðast af
þeim, til þess að þið rekið erindi það, sem ykkur er þannig á hend-
ur falið, 'en einnig, að þeir tregðulaust hlýði þeim tilskipunum, sem
þið kunnið að telja nauðsynlegt ab setja þeim í því skyni", OrMð
embættismenn .yfirgrípur einnig þessa menn, er her ræðir um, 'og
umboð erindsrekanna nær' því einnig yfir þá, og geta þeir því skip-
að amtmönnunum þar, eins og þeir geta það her. Nefndin var nú
sannfærð um, að einginn kláM væri í hinum umdæmunum, eins og
nú er íullsannað ; hún vissi og eigi til þess, að erindsrekarnir hefðl
gjört þar nokkrar rá'ðstafanir til læknínga, en hitt var henni eigi
með öllu ókunnugt, að þeir hafi þó gjört þar einhverja raðstöíun,
án þess að láta amtmann af vita, og nr þvfnefndin um það hik-
andi, hvort amtmennirnir heíðl fullt vald sitt, og vildi hún því fá
vissu um það, því alþíngi verður að "ita það, sýslumennirnir nrÍJ3
a'l>vita þaÍJ,og alþýba verbur ab vita þa'ð, hvort hún á að hlýða
skipunum amtmannanna í þessu máli"ebur þá annara manna skipunum.
Nefndin vildi, ab vissa feingist í stab óvissu þeirrar, sem leitt hefir
af'erlndisbrðflnu, og að vissa þessi væri tilkynnt amtmönnunum.
Aðrar athugasemdir hefi eg ekki að gjöra að svo komnu.

Jón Sigurðsson frá TandraseIi: Eg óska og vona, að allir í
þessum sal s.e nú með einum huga, að þíngmenn og þingheimur (til-
heyrendur) se nú með einum huga, að stefna að einu og sama augna-
mlðí, nefnilega a'ð finna ráð til,að út rýma því óttalega tjóni, sem
her hefir ná'ð fóUestu , landi voru; þessum óttalega óvin velregn-
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unar og lífsheilla ro~urla·llds vors, nefnilega ~iál"klá~anum. Eg veit,
ab allir þfngmenn, fulltrúar þjéðarínnar; vilja, sem fyrst og faslast
!Stefna ab þessu augnamlbl ; eg veit, a~ konúngkjörnir menn og yflr-.
völd landsins vHja það sama; eg veit, ab eríndsrekar komingsíns;
sem híngab eru sendir, vilja það sama, og eg veit, ab konúngur sJálf-
ur og stjórn hans vilja líka þab sama; það sýna þær höfbínglegu til':
tektir,' þaunýstárlegu ærleghelt, sem stjórnin og rfkisþínglð hofir nú
aubsýnt í máli þessu, meb framlagi þeirrar verulegu gjaldsummu
30,OÖO dala; þab sýnir sú forsjáini og alú~; sem stjórnin hefir haft
"i~' útvalnfngu þeasaraeondlboðaeínna, þar sem hún fðkk og ávann
ser þann vín okkar og landa, sem bæði hafðí ótvíluga vitsmuni og
velvilja, og ver .rnundum og hún-mætti trúa til þessara erindagjörða;
eg 'veit líka, ab ráMb er til a~ út rýma fjárklábanum, og eg veit,
ab allir í þessumeal, sem eru með skynsemi, sjá ráMb; on hvab
kemurtil,hvaba töfrar eba hulinshjálmur er yfir þessu máli, ab eing-
inn 'getur hreinlega eða opinberlega sagt fram rábið, sem til .er, og
duga~ getur? Eingir embættismenn landsíns og ekki sjálfur konúngs·
fullt1'Úinn þykist mega eða vilja tala opinberlega út eptir sannfær-
ingu sinni; það er au~se~, að eitthvað er óhreint í málinu, eða eitt-
hvab'í því sprottið af einhverri iIlgresisr6t, eða það hvíla yfir því
stök 6höpp. þegar eg fyrst heyrðl þessar höfðínglegu tiltektir Dana,
þá. fagnaðl eg innilega, og þóktist sjá ráM~, og nú væri björninn
unninn, með ab út rýma fjárklá~anum, og að rbæta úr tjóni þessara
Suimlendfnga; her sýndist nú hægt "i~ ab gjöra, eptir því sem á-
standi'b var nú orðíð ; klá~afe~ nr nú orðið svo sárfátt, eptir blaða-
skýrslunum ber um bil 15,000. Sjálfsagt var nú rá~i~, sem allir
vita, abg.iörey~a þessu fe, og kláðanum með, og hafa hann þannig
burt úr landi voru; nú stó~vel á, að þar fe~ var orðíð [svo fátt,
svo mögulegt eýndist, ab geyma. þa~ ísumar og verja það samgaung-
nm vtb þil~ heilbrigða, og farga því svo á þeirri hentugustu tí~ í;
haust, og þannig ná uppnir því hinu fyllsta verM; þar skurðarfe
verbur nú vegna eklunnar: geisi~dýrt ; brúka síðan verð þess, og
leggja þar vit þá 30,000 rd., sem stjórnin veíttl, til ab kaupa fyrir
heilbrigt fe, sem enn er fáanlegt; þannig gátu suðuramtsbúar fyrir
forsjálegrá~,. og höfðínglega bjálpDana, eignazt fleira fe og þab
allt heilbrigt, heldur enn þeir nú áttu undir sjúkt; augnamiðinu varð
náð, og kl/iðinn rekinu úrlandt; .

En stefna elí, sem rá~stafanir þessa máls hara teki~ mí, sýnast
vera. allt Ö~f1Ivísi, •sýnast vera hryggilegar; þab er hörmulegt, ef
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þessi höf'Mngshjálp Dana, þessi stóra summa 30,000 rd., skuli nú
verða brúkuð til þess, a~ halda ~i~ klaðannm, og gjöra hann inn-
lendan, til þess a~ afla eptirkomendum okkar þessa arfs eptir okk-
ur, a~ hafa um allar ókomnar aldir þessa fordjörfun og eyðileggfngu
lífsbjargar og velmegunar þjó~arinnar innan múranna, innan lands-
ins takmarka; þa~er umhugsunarvert, þegar SHlDaverða beztuhlutir
að hinum vestu; en það hefir hver hlutur sína orsök, af hverju hann
er kominn. Í fyrstunni vildi til þa~ stærsta slys, og sú mesta yfir-
sjón, sem landinu hefir ásf~ari tímum víljað til; menn vita það, ab
háyfin'ö.ld og embættismenn landsins, þessir menn, sem landið fæð-
ir og elur sómasamlega önn fyrir, þeir eiga, þeir eru skyldugir, a~
vaka 'yfir velferð landsins; þeir eru að lögum skyldugir að aðgæta
hvert skip, sem leitar til hafnar, hvort heilbrigMsástand manna se þar
óyggjandi og hafa strax varúðarreglur, ef nokkuð er uggvænt; en
því skyldi þá ekki vera allt eins með hellbrígðí skepna þeirra, er
híngað flytjast, þar skepnurnar eru lífsbjargarmebal mannanna? Menn
vita líka, a~ þessi ensku lömb komu híngab, og YOrU geymd hérna
3 stlptamtmannsgarðínum, og barna voru háyflrvöld landsins, Mrna
var landlæknirinn, hðrna var dýralæknir, og þessir menn letu lömb
þessi, sem þoldu ekki vi~ fyrir klá~a og nögguðu sig "i~ stokka og
steina, og skyldu eptir af ser ullina í flekkjum um túnin, létu þau
ganga aðgæslulaust í gegnum greipar sínar, upp í fe landsmanna,
til að breiða þar út fordjörfun eg eyðlleggíngu, sem landið bíður
aldrei bætur á; og hnl> gjöra þeir síðan? þeir forsvara þessa yfir-
sjón sína með því, a~ þræta fyrir þetta, jafnvel móti eiðsvörnum
vitnum, og koma upp með, og vaða fram með þá kenningu, a~ klá~-
inn se innlendur og kominn upp af trassadómi bænda, og þal> se
hægt al> lækna hann, og koma landinu í þann háska, og málinu í
þá spennu, sem einginn ser fram úr. Menn vita, al> þessi yfirsjón
hefir þeim orbíð óviljandi, af hírðuleysísgaleysl, og hefðí þeir nú á
eptir viljal> leggjast á eitt mel> þjó~viljanúm, og taka það ráM~, sem
dugar, til að út rýma úr landinu sem fljótast þessu tjóni, þá hefði
menn i hjarta sínu stígtð yfir allt þetta; því ekki hefir það af ilI-
vilja sprottið, og hefði nú erindsrekar konungs viljað sty~jast "i~ rá~
alþíngis, og skynsömustu og reyndustu manna landsins, og skera
burt kléðann, þá hefði nú enn mátt lagast; þetta máttu þeir, til
þessa höfðu þeir fullt vald, eptir því, sem eg hefi lesið erlndísbrðf
þeirra; þeir máttu út rýma klabanuæ með hverjum þeim raðum,
sem þeir sáuforsjálegust. Þegar eg studdi a~ þYÍ, að mál þetta
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kæmist inn Lþíngib, 'og þjóbin feingi all neita m'lfrelsis síns t' gegn-
um þfnglð vibstjórnendurna um þetta, þá hugsaði eg, ab það mundi
geta orðíð til þess, ab koma melníngum manna saman, og sannfæra
þá, sem mælti á móti reynslunni og sannleikanum, altend ab hvor
mundi þá sveigja til vib annan, þeir eb væri á gagnstæðri skoðun;
eg se nú líka, ab nefndin hefir gjört það j hún hefir sveígt mlklð

frá skoðun sinni, til ab laga sig eptir vilja og stefnu þessara kon-
úngsmanna, sem her eru á ferðinní j en eg vona þá, eg skal vona,

ab þeir sveigi til ViCl þingib og þj6bina, og verði nú við bænum og
tillögum alþingis jþv! eg veit, ab þeir vilja' það beeta, og vlð "it-
um allir, ab þessí eríndsrekl, þessi landi okkar, sem her situr, hefir

ætfb viljab og vill enn gjöra allt til heilla og hagsmuna landsins,
og innbúa þess. Atkvæbib, sem fyrst stendur á atkvæðaskránnl, tek
eg ekki'; það mlðar til ab: halda ,\'IC> kláðanum, og taka fram fyrir
hendurnar á konúngsins erlndsrekum,

Konúngsfulltrúi : Í tilliti til þess, er hinn 1. konúngkjörni
þfngmabur sagðí, skal eg geta þess, að eg verð ab vera framsögu-
manni samdóma í þvi, ab þínglð hafi rett til, ab senda konúngi
bænarskrá í þessu máli, og það þó hin einstöku atribi hennar má
ske 'ekki se svo á sig komin, ab stjórnin geti veírt þeim áheyrslu.

Þíngmabur Mýramanna gat þess, ab nokkurs konar hulda væri yfir
embættísmdnnunum í þessu máli. Eg fyrir mitt leyti hefi ta Iib þá
sðrsraklegu ástæðufll þess, ab eg tala 8,'0 fátt í þessu máli; en
þeasi ástæða hindtar mig ekki, .og mun ekki hindra frá, ab skrifa

stjórninni mína fullu sannfæríngu i þessari sök (Arnljótur Ólafsson:
braool braoo I).

Brynjólfur Jónsson: Eg víl leyfa mer ab spyrja þingmenn

ab því, hvort ekki ætti bezt við, ab þegar stafliburinnA kæmi til
atkvæða, hvort sem hann verbur samþykktur eða ekki, ab hann þá

værl borinn upp, ab úr felldum orðunum "með lækninqum", Því í
erlndlsbréfinu er það ekki til tekíð, heldur öákveblð, hvernig 'Út rýma
skuli kláðanum, hvort heldur með lækníngum eða níðurskurðt, og vil eg
því, af) þessum orðum se sleppt úr. Um hina stafllðlna hefi eg lítib
a.b segja}. einúngis vil eg geta þess, all mer virðist stafllðurlnn D fara
í sömu stefnu, og uppástúnga nefndarinnar undir C, ll, 3. og get
eg ekki annað, en áIitic> það nauðsynlegt, ab svið sýkinnar se þreingt
sem mest má verba, eC nokkru a ab verba framgeingt með lækningar;
því eins og hægra er fyrir lækni ab 'lækna marga sjúklinga, sem

eru saman á einum spítala, heldur en þegar þeir eru híngab og þáng-
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all, út' um allt læknisdæíni~,' þá niun og vera hrogra,a~ lækna fen-'
að, þegar hann er á minna svíbl, heldur en þegar hann -ertvístrað-
ur híngað og þánga<l; a~ öbru leyti er eg samþykkur breytíngarat-
kvæði þingmannsins úr Bnæfellsnessýslu, tölulíð 3;

'll. Kr. Friðrik9son.. Allir segja það, og það mun ,ist eing-
inn efi vera á þvi, ab allir vilji beina máli þessu í hina beztustefnu,
og stuðla ab því, að fj:irsýkinni verði út rutt sem fljótast og bezt.
Eg kom fram með uppástúngur, sem miðuðutíl hins sama, að því,
sem eg hélt, en þeim hefir þíngibhafna<l, og ætla eg því ekki ab
tala um þær; en eg ætla a<ltala um uppástúngur nefndarinnar, sem
þíngið ekki hefir hrundið frá atkvæðum. Eg get ekki seð, a~ breyt-
Ingaratkvæði mitt undir stlitH<lA se takmörkun á' valdi erindsrek-
rekanna, en samt ef menn skyldi vilja f••llast á uppástúnguna ab
öðru leyti, er eg fús á, að taka úr orðín : "með lækníngum~'~ Eg
hefi ætí<l skili~ erindlsbréflð svo, sem einkum ætti ab hafa vib lækn-
ingar, og eg heit líka, a~ eríndsrekarnír mundi ekki taka önnur rá<l,
en lækníngarnar, til að út rýma sýkin ni, og svo veit eg ekki, hvort
þeir hafa vald til þess,ab bjóða niðursknrð hjá nokkrum manni;
en ef þessi orð valda nokkrum misskilníngi, og menn halda, að þau
geti skilizt SVQ, að þau takmarki erindsrekana í aðgjörðum þeirra,
þá .skaleg taka úr þessi orð; eg er sannfærður um, a~ erindsrek-
arnir' vilja báðír, ab mál þetta fái hinn bezta enda, og vil eg því
ekki takmarka aðgjörðir þeirra í neinu. Þa~ er eitt aðalatribi í þessu
máli; sem eg vi! biðja þíngmenn vel a~ athuga, hvort það serett,
að berja þá stefnu blakalt fram, sem ekkert annað verður á unnið
með, en að spilla fyrir verki og framkvæmdum erindsrekanna; þá
stefnu, .sem deyfir þá, sem nú eru ötalir, og gjörir þá daufu enn þá
daufarl, svo-ab þeir leggja, ef til vill, árar í bát, og gjöra ekki
neitt,' þar sem: þó níðurskurbnr aldrei vero ur fram hafour ; þetta
finnst mer vera mikill ábyrgbarhlutl fyrir þingið, því steIna þess
getur eigi leitt ti! annars, en úIfÚ<lai'og stffní milli manna; það stæ1-
ir reyndar upp níðurskurðarmennína, og nlöurskurbarakafínn vgetur
aptur gjört menn ab afbrotamönnum, eins og þegar er or<li~, þar
sem í vetur í Landeyiunum 2 menn gjörðust glæpamenn sökum
þessa níðurskurðaræðís, er þeir fóru inn í fjárbIís nábtia síns um
n6tt, og kyrktuallt fe hans, og þetta getur enn þá leitt af niður-
skurðarstefnunnl, og því vil eg biðja þíngmenn ~ athuga' þetta vel,
þegar þeir halda fram uppáetúngurn nefndarinnar. Þ6eg væri nið-
urskurðarmaður, sem eg alls ekki er, og vonast aldrei a~ verða, þá
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légMeg:eiki ,til,a'6 halda míðnrekurðínum fram, þegar eg sæi;' a'6
ekkert gott gæti áunnizt með honum. Ef þíngmennaptur a. móti
!ljá· þetta, og vilja leggjast á eitt með erindsrekunum, og stuðla a~
þvi, a'6 Iækníngarnar takist sem bezt og greiðast, þá gæti þeir mikib
a'6gjört,til þess a'6út rýmakláðanuin sem fyrst; en hin stefnan
getur. ekki annað, en spillt fyrir málinu og dreglð árángur þess.
þíngma'6urinn frá Austur-Skaptafellssýelu tók það fram, að menn kynní
ekki a'6 blanda lyfin ien ef alþýða vill fara ab ráðum dýralæknanna.
þá er það ekkert vandaverk, og þar að auki fá menn lyfin blönduð
úr lyfjabú'6inni, : og þá þarf ekki annað, en að blanda vatni saman
~i~ þau. Hann talabí líka um mismuninn á reikníng mínum og
þingmannsins frá Gullbríngúsjalu, en eg ætla nú ekki ab halda því
til kappseða þræta leingi um það;' el). hitt 'veit eg vel, og þab þurfti
þíngmaburinn úr Gullbríngusýslu ekki að segja mer, ab það er hægra
fyrir 6 menn, að fást vib að baða fe'6, en fyrir 2,en það er spurn-
ílilgin um, hvort fleiri en2 menn þurfi við hverja kind; tveir menn
getababað, og eg er sannfærður um, að lækníngarnar þurfa ekki a'6
vera og ern ekki dýrari, en eg hefi talið. Eg veit og, ab þíngmað-
úelnn .frá Gullbríngusýslu verður að viðurkenna, ab hið læknaða fe
se bæði faungulegra, þriflegra og betra en hitt, svo það hlýtur 3'6
geta searað kostnaði, a'6 baða það, En mer virðist sem sumir þing-
menn ekki leggi þá alúð, sem óskandi væri á a'6 sannfærast um,
hvort auðið sa,. að "i'6 hafa lækningar, hvað þær kosti, og hver á-
rángur þeirra se; því ef þeir hefbl láti'6 ser annt um það, þá hefði
þeir átt .ab gjöra ser allt ómak fyrir, ab skoða læknað fe, hvernig
það líti út, en hverjum þeirra hefir or'6ið að vegi, að fara 5,'0 mik-
ib sem á næstu bæina Mrna við, til að skoða þab ? En það er
heldur ekki von, að þeir menn, semekldbafa seð klá~afe læknað,
hafi svo nákvæma þekkingu um það, að þeir geti um dæmt. Þíng-
maðurinn, frá Mýrasýslu sagði, a'6 þíngíð ætti a'6 koma ser saman
vib erindsreka konrings, og það er alveg satt, og ef þingmenn sjá,
ab þei'r eigi geta komið því .fram, sem þeim sýnist hentast, þá eiga
þeir; a'6 .styrkja eríndsrekana af öllum mætti í þá stefnu, sem þeir
hafa, en. ekki ab spilla fyrir. þeim.' En þar sem nefndin vill lýsa
því yfir, að stj6rnin hafi ábyrgðina, þá get eg ekki sðð, hvaða þýð-
ingu það getur haft; því ef það. er ab 'eins síðferðisleg ábyrgð, þá
þarf ekki ab minna stjórnina á þabj en ef það er rðttarébyrgð, þá'
sjá allir, hvaðhún er þýbíngarlauB; og mer þætti sannarlega gam-
al1a~ v,ita, hvort hinn hæstvirti konúngsfulltrúi getur mælt með
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slíkri' uppástringu. þar sem nefndin stíngurupp. á, a~ hafa verði,
þá er það hlð sama, sem ao biðja stjórnina um, ab ón)~ta erindis-
bréf erlndsrekanna, því nú hafa þeir vald til, að gjöra það, er þeim
þykir þurfa í þessu máli, og stjórnin getur þó ekki 6nýtt vald þeirra,
fyr en hún hefir felnglb skýrslu um, hverju þeir hafa korníð til leið-
ar; svo mer sýnist þessi uppásninga, umað fyrir skipa verði, vera
öldúngis óþörf. Um II. 2 fannst mer hinn háttvirti forseti taka
ljóslega fram, at> amtmennirnir hefð! fullt embættisvald sitt, meðan
klaðínn er þar ekki, svo það er óþarfi, ab biðja um það sem er, en
það kemur þá fyrst til, þegar kláöínn kemur, og það er au'bvita'b,'
a'ð stjórnin fer ekki að skerða það vald, sem konúngurinn hefir gefið
erindsrekum sínum, meðan þeir ekki hafa gjört glögga grein fyrir
árángrinum af Ierð sinni, en það geta þeir með eingu móti enn, þar
sem þeir ekki hafa veríð her leingur en rúman mánuð, Menn geta
þó ekki ætlazt til, að sjá arángurlnn undir eins af lækningunum og
abgjörbum þessara manna; þab verður þó að vera dálítill tími til
reynslu. Eg get heldur ekki seo til neins, a'ð biðja um, ab laga-
frumvarp verði lagt fyrir alþíngi 1861, Því ab þá verða menn búnir
ab sjá, hvort kláðanum verbllrel{ki út rýmt. þao er nógur tími
til, að fara því á flot, þegar það sest, ab klaðanum eigi verour út
rýmt innan þess tíma. þriðja atriðíb finnst mer vera beinlínis ofan
í híb fyrsta, því að mer finnst ekki eiga víð, að tala um, a'b þreingja
svíð sýkinnar undir eins og talað er um, að setja fulltrygga verði;
en svo koma núbreytíngaratkvæN hins háttvirta þíngmanns Snæ-
fellínga; það lÍ víst að vera einhver endurbót lÍ nefndarálitinu ; hann
kvaðst reyndar vera í vanda staddur, þar sem hann væri þíngmaður
Snæfellínga og sýslumaður í Gnllbríngnsýslu, og það er líka aubse'b
á breytínguratkvæðínu, að hann hefir veríð í eigi alllitlum vanda,
þar sem hann vill vera .báðum til geðs ; eg efast reyndar um, a'b
honum hafi tekizt það, og er miklu hræddari um, a'b breytíngarat-
kvæði hans verði eingum tilge'bs. þa'b, sem þau fara fram á, er,
ab biðja erindsrekana um það, sem þeir ekki hara vald til; því eg
se ekki, að þeir geti neytt menn til þess, ao selja eða skera niður
hellbrlgðan fena'b, og konúngur sjálfur hefir ekki vald til þess, ab
heimta feo úrEöndum eigandanna drepið eða selt, nema það sa í
almennfngs þarfir, og það móti fullu endurgjaldi; en þegar eign fjár-
ins eingan skaða gjörir, heldur miklu fremur' er til gagns, se eg ekki,
a'b nokkur megi heimta, að það se eyðilegt a nokkurn hátt eingum
til gagns. Enda er' eg .sannfærður um, ao margir Borgfírðíngar vilja
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ekki farga le sínu. Eptir áliti nefndarinnar á a~ farga önu því fe,
sem einhvern tíma hefir: haft klátann,' þátt nú se heilbrigt, en ekki
því; sem keypt hefir veríð ; en eg held þá, ab það se b;ígt ab sanna
þab,ab hib keypta fehafi ekki komið saman vib hitt, og til hvers
er þá ab farga heldur hinu, Nú eru her um bil 7 - 8 þúsund .fjár
í Borgarfjarðarsýslu, og eg "ii spyrja þíngmann Snæfellínga ab því,
h_vort ha Dn geti ábyrgzt Borgflrðíngum: og erindsrekum konúngslns,
ab þeir geti feingi<) jafnmargt aptur nú þegar úr Snæfellsnessýslu.
Ef hann getur það, þá getur hann fyrst talað um, ab farga fenu,
en fyrri ekki. það var farið fram á líkt 1857, og kom þa lítið út
af. því,og það er dst öllum ljós'!, ab menn geta ekki skyldað neinn
til slíks, og þíngmenn ætti að vita það, að þetta er ekki almennur
þjó()vilji, ab Borgflrðíngar lógi fe sínu, þegar sjálfir Borgfirbíngar ekki
vilja farga þVÍjþeir einir "ilja það, sem standa fyrir utan 'málíð, og
það má skilja það, ab þeir eigi hirða um, að halda lífinu í fenu,
þótt þab se næsta. óeMilegt og heimskulegt. Borgfírbíngar mega gjöra

sjálfir vib fe sitt, það sem þeir vílja ; þeir mega skera það eða selja
það eða lækna það, en þeim verður hvorki skipað ne bannað að
skera það. þab er reyndar nokkuð fyrir utan atriðin her, sem for-
seti sagðl, ab uppástúngur alþíngls 1857 hefbi ei náð löglegu ésam-
þykki konungs, en þó segir komingur í auglýsíngú sinni til þíngsins

núna, ab nuppástúngurnar se eigi svo,að þær verði teknar til
greina";meb þessu hefir konúngur lýst því yfir, að hann hafi verlð
ósamþykkur uppástúngunum,og þá verður hann að hafa seb þær,
og þarf ekki að reingja auglýsingu hans um hans eigin skoðun á
málinu. Þíngmab\1f Árnesínga fer leingra, _en nefndin, og jafnvel
leingra, en þingmaður Snæfellínga, þar sem hann fer fram á, ab
lógab se öllu fe i Flóanum; .eg "eit ekki, hvort hann meinar, að
lóga skuli hinu sjúka eða hinu heilbrigða, og eg veit ei heldur, hvort
hann treystist til, að telja Flóamenn lÍ það, og SYO hitt, ab útvega
þeim fe aptur í skarðíð, því eg er hræddur um, að það, ef til vill,
verði örðugra, að lítvegaþað, þegar til kemur, en ab tala um ab
útvega það, Á síðasta vetrl og vori d6 mörg kindin, svo bændur
eru nú. ekki eins aflögufærir, og þeir voru í fyrra haust, og þó ab
svo margt fe kunni ab vera í hans sveit, að þeir hafi ml góðan
stofn, sem skáru 1857, munu þeir samt ekki hafa svo mikið, ab
þeir geti miðlað öðrum, SYO .að það verði að liðí eða nokkrum mun;
svo er eg ekki heldur sannfærður um, ab þetta aðkeypta fe se eins

heilbrigt, og Sagt er; því þ6tt þa~ se, ef til vill, nú klaðalaust, þ4
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er ekki "Íst, nema þa~hafi einhver önnur óþtif, sem hínar læknuðu
kláðakíndnr eru laúsar víð. því öllum er kunnugt, a~. híð læknaða
fe hefir síður drepizt úr braðapeetlnní en hitt, og a~ skepnuhöld hafa
í vor verið gó~ í, hinum kláðasjúku sýslum, þar sem þau annars hafa
varlð slæm. Í gær. var mer sagt, a~hit keypta fe Í Flóanum, í
Hrimamannahrepp og á Skeiðunum hefM reyndar ekki kláða, en ab
það hefbl verit naklð og bert af óþrifum, ullín dottíð af, svo a~
kroppurínn hefbí verið ber eptir, og lýsir það ekki miklum þrifum
eða hellbrlgðí, og ef svo er, þá er það: eigi svo hættulegt, þótt þetta
fe eyddist, og svo vil eg spyrja þíngmann Árnesínga a~ því, hvort
hann se viss um, að þetta fe muni ekki hafa haft samgaungur vib
feb í Flóanum, eða hvort ekki muni geta verið, að kindur hafi kom-
izt þaðari upp í Hreppana ; hann veit líklega eitthvað til þess, ef það
skyldi hafa verið, en eg ætla ekki a~ segja meira umþað. Eg ætla ekkiað
reyna, að telja þfngmönnum hughvarf, því a~ það mun ekki vera til mik-
ils; þíngmenn rába sínum gjörðum, og eg ræð mínum hugsunum, en
hvað þeir gjöra vib uppastúngu mína,læt eg mer liggja flðttu rúmi.

J6n Hjaltalín : Þegar eg nú á þessum stað stend upp, til ab
tala í þessu máli, þá finn eg til hins sama drðugleika, sem fleiri
hafa fundið á undan mer, sem voru meiri mælskumenn, vitrari og
framsýnni, en eg er, þess örðuglelka, ab sannfæra menn um það,
sem þeir ekki vilja sannfærast um af skynsömum og skynseminnar
ástæðum, en eimíngis vilja trúa. Á þessu hafa margir mælskumenn
strsndað ; mannkynssagan sýnir það, ab Þ jóMrnar hafa opt komið
með meiningar, sem þær segja, að se sín trú og sín sannfæríng, og
"ib þær hafa þær haldið, þrátt ofan í reynslu og vísindi. Veraldar-
sagan er full af þessu, og saga lands "ors sýnir þetta nú ljóslega. Ver
höfum nú Ielngið fjárkllíba í landið, og það er sagt, ab hann hafi
komíð með enskum lömbum, sem komu her 1855. þetta er almenn
trú; á þessu byggja menn skoðanir sínar, og á þessari. trú vilja
menn byggja heill lands og lýba. Eru þá nokkrar sannanir fyrir
þessari trú? og hafa menn ástæbur fyrir henni? Er hún byggt á
vísindum og reynslu? Nei! þat) er ekki byggt á því; þessi trú
sjálf er byggb á trú, og þessi trú er máttarstólpi gjör'ða og hugsana
lllanna ber nú í 3 ár. þat er þessi trú, sem nú í 3 ár hefir mót-
sta'ðib þeirri reglu, sem nú er fylgt um allan heiminn,og sem hefir
"erib fylgt frá hinum elstu tímum, er ver höfum frásögnr um. Allt
frá dögum Rómverjanna, og þángab til nú, hefir fjárklá'ði ekki ver-
ib álitinn nein drepsótt Í ö~rum löndum; Íslendingar hafa gjört þessa
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.nýju 'uppgöh'uÍl; enRÚ uppgötvun 'varð dýrkeypt á fyrri' ÖJd,.þvíh'ún
kostaM Ísland fjÓr~ahvert manns líf á öldinni, sem leið (nei! neil).
Júl sagan segir það, og þeir, sem ekkiskiIja söguna svona,
þeir kunna ekld a~ lesa hana. Nú kemur hin sama, trríog það í
enn verra hami en fyr, og setur sig aptur upp á móti nýrri Uma
reynslu; það geingur nú .svo ítarlega, að. menn þræta þvert. ofan
í hlð- æðsta læknarállí Danmörku,og hafa meiníngu þess á
'málinu all minna en eingu. En er þetta nú ekki það .sama
sem að ver Íslendingar segðurn i "Ver einir höfum vit á slíku
máli. . Ver einir þekkjum kláða ; "er þekkjum hann einir til hlítar"?
Reynsla tímans .gabbar oss .og hlær aa oss I En gjörum ver oss Ís-
lendingar eigi aa spott! með þessu. meðal þjéðanna ? Ver segjum:
Evrópa er öllsaman full af kláða, en "i~ erum fríir via klaba, þer
hinir eruð narrar og. heimskingjar I Þer kunnið ekki að meðhöndla
þessa pest; þer kunnið ekki að fara með fe, og þetta segirþjóo
meo litlu fjármagni, og með slíkri sléðaskape-Ijérhlrðfngu, að erlendir
fjármenn, sem sæi ie okkar, mundi segja: það eru álit saman kláða-
rollur feo ykkar, piltar góNr. þið þekkið enn. þá varlavhvað fjár~
hlrðíng er. Ykkur þykir þetta má ske .vera hör~ kenníng, en hvar
sem farið er um Evrópu, ser maður ekki þau óþrif, þessa skel og
þetta hárlos, sem her er, því þar er (járrækt, en her er enn. þá í
rauninni eingin fjárrækt ; þegar, ver höfum komið með 6-8 pnd. af
ull og 6 - 8 fJórMnga af kjöti af hverri fullorðínní kind, þá getum
Yer'talaa um fjárrækt, en fyr, ekki. Af þvi ver ekki þekkjum ann-
all betra, getum ver fmyndaboss, a~ þao se fagurt og gott, er "er
núhöfum; og einkisse ábétavant, þó fe vort velli í klaða og ó-
þrifum. Ef það heyrNst i öðrum löndum, hvað ver segjum her, þá
værum ver álitnir vesalíngs-aumíngjar, sem ekki þekktum Ij;írhirðíng
eða fjárrækt ; en ver þykjumst hara hana svo góða, að hún se. óbe-
talan leg. Menn hugsa allt af her á þá leið, ao þó megnustu óþrif
sa í fenu, þá gjörir' það ekkert, þó "er- fáum ekki nema l/a af ull
og kjöti af okkar re í samanburði víð það, sem aðrir fá af fe sinu.
þrátt fyrir þetta segjum ver. 811mt: "Vi~ erum munstur fyrir ykk-
ur, kcmíð og lærið af okkur". Hvað ætli Evrdpuþjdðír rmundí segja
vi~ þessu? Eg veit, að þið munuð nú segja: "Hma segir þú á móti
okkur? Hvað ertu að koma með kenningar utan úr heimi? Vio þekkj-
um þetta betur, þú hefir ekki 'gjört annað, en mt eitt, þall væri
mátulegt 'via dræpum þig. Svona er . talað í sveitum, og svona er
tpóDDum leyft ao tala. Mundi slíkt. vera leyft íö~rum löndum?
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(Forseti hríngir: Eg ætla að bíðja þíngmenn, a~ draga ekki yfir-
völdín til ansvara í ræðum sínum). Forseti má hringja, ef honum
svo þóknast; eg verð a~ halda á fram ræðu minni, og mer finnst
ekkert illt, þ6 slíkt heyrist í salnum;' því eg þykist vita, að þa~,
sem hðr er gjört, kemur út annarstaðar, og fyrir annara manna dóm,
þeirra manna, sem eru eins rettvísir og her, og eins skynsamir og
rettlátir í dómum sínum, eins og menn eru her á þessu þíngi; þetta
mál hefir nú tvisvar sinnum veríð boriil upp á alþíngí, og hvað hefir
alþíngi gjört viil það? þail hefir sett sig í dómarasætib og sagt:
"Við hðrna "iljum eingar lækníngar hafa, heldur niilurskuril"; þetta
er meiníngin af því, er á tveim þíngum nú hefir gjörzt her í saln-
um.: Á öllu, sem her er gjört, skal hvergi sjlíst farið fram á annað,
en beinlínis niðurskurð, og þetta liggur nú jafnvel eptir þann mann,
sem eg hefi jafnan álitiil ail vera göðan dreing. Eg er og viss um,
að hann hefir meint þa~ vel, en hann ser ekki aflelðíngarnar af, að
svipta tvær sýslur allri læknahjálp ; er það, ab stuðla ail lækníugun-
um, ail neyða 2 sýslur til, ail eyða öllu því fe, sem þar er? Er
þetta gjört eptir fyrirlagi ráðherrans, þar sem hann aagbi á þíngi
Danavað hann ætlaðl ail fylgja fram læknfngum með krapti; en nú
"ill þínglð svipta menn þeim kindum, sem ab nú eru eptir í heil-
um tveímnr sýslum. Eg held, ail eg eigi þó nokkurn part í lífi
þeirra 40,000 kinda, sem nn eru í þessum sýslum, jafnvel þó sumir
segji víð mig: "HalOu skömm fyrir; þær eru kláilugar"; því a~
almenníngur er gjörilllf svo, ail hann heldur, ab hver gómstór blett-
ur af skel eða hrriðri, sem finnast kunna á íðnu í Gullbringusýslu,
se pestnæmur, en hver lóastór blettur í norðurumtinn af hinum sama
sjrikdrim! er -saklaus. Þegar hafís, illvíðr! og óþurkar vílja eyði-
leggja landlb, þli eru menn enn svo bllndaðlr, ab bjdða ser samt
þetta. En viti menn það, að þó þíngmenn með forakti kasti frá
ser reynslu allra-slðaðra þjóila, þá standa þeir samt undir dómara,
og þessi dómari er saga landsins. Eg hefi lært mikið af 3 ára
reynslu, og er nú orðinn þreyttur, já, þreyttur á ab fylgja fram sann-
leikanum, er allmargir vísvitandi skella "ib skolleyrunurn. Eg hefi
stuðlað ab því, ail halda lífinu í 40,000 fjár; en eg ætla nú ekki
a'b skipta mer af klaðanum framar, eg ætla ab gjöra nokkuð annab;
eg ætla þegar mer þykir tími til kominn, að setjast niður, og skrifa
klábasöguna,og hún. skal koma fyrir dóm, þegar hringursneyðin og
afleibíngar fjárdrápsins dynja yfir, eða þá seinna ef mer lízt svo.
þa~ er míkíð 'gjört úr því, a~ vero getum Ieínglð fe úr austri og
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vestri, og það fe á sjálfsagt a~ vera kl.íðalaust, en Norðlendingar
sögðu líka fyrir 2 árum, að fe~ sitt væri klá'ðalaust; en 6 mánuðir
liðu, og klaðínn var þar; allur fjársknr'ðurinn átti að vera um garð
gcinginn her á Suðurlandi, áður en kláblnn kom þar upp, og þetta
hefbí staMzt á endum, hefði honum her orðið framgeingt. Svona
fór það 1857, og ætli það fari ekki svona 1859? Menn "ilja nú
ber gjöra stjórnina ansvarlega fyrir afleiðíngum fjárklaðans; en halda
þeir þá ekki, að alþýða hafi neina ábyrgð af því, al'>skera niður
fe~, þegar hver kind er gullvæg. eða er þa'ð eigi abyrgðurhlutt fyrir
þjéðina, a'ð strádrepa heilbrigð kúgildi hins opinbera, eins og gjört
hefir verið ? Forseti sagðist sannfærður um, að kl.iðalaust se fyrir
norðan og vestan; verði honum gott af og öðmm, er hafa líka trú;
en eg er tortrygginn, því eg hefi heyrt, að prófessor Tcherning hafi
fundið kláðamaur fyrir norðan, sem í mörg nr hefir drepið margt fe
á ári, og að vestan komu kindur að Þíngvöllum, sem ekki höfðu
haft samgaungur víð Idá~aCe'ð sunnlenzka, og þær voru að sögn
með allmiklum kláða. Eg hefi verið of tortryggður. til þess a'ð
eg trúi því, sem nlðurskurðarmeunlrnir segja mer, þeir eru
hlutdrægir og kappsamlr, og hafa kapp þar, sem kapp ekki á a'ð
eiga ser stað, Eg velt það af reynslunni, að það gagnar Iíti~, þó
eg vilji Iræða menn um klaðann, og segja þeim það, sem sann-
ast og rettast er; en sj.íl þeir fyrir því, hvcrnig fer; þeirra er á-
byrgNn; þeir hafa nú í 3 ár kastað frá ser reynslu allra Evrópu-
þjóða, og við vitum ekki, hvað fyrir liggur; en það segi eg, að betri
er 1 fugl í tösku, en 10 í lopti. þeir segja enn fremur: vi'ð sökn-
um ekki kl.íbarollanna ykkar; en það munu þó vera menn í kjör-
dæmi þíngmanns Borgfirbínga, sem ekki vilja missa sitt læknaða fe,
og sem hara tekið eptir því, að þal'> er skeð nmbreytíng "i~ það ;
þeir sem þessu játa, ern övilhallír dómendur; en þingmenn segja;
"Þa~ er ekki vor reynsla". En hafa þeir þá hlýtt á reynsluna?
þeir hafa hlustað á sögur í "ÞjóMlfi(( og "Nor~ra((, en sjálfir hafa
þeir ekki skoðað fe~, sj;ílfir hafa þeir ekki læknað fe~; en cr það
mí rett, að kalla þetta reynslu ? Er það rett, a~ kalla það reynslu,
sem menn trúa, af því menn að eins heyra aðra segja það ? Er það
rétt, ab taka Jón Eiríksson og Magnús Ketilsson til vitnis, og segja,
að það se allt rett og satt, sem þeir segja? En eru nú ekki teikn
tímanna svo alvarleg, a'ð víð ættum lángtum fremur að segja: Þab
er réttast, ab yi~ hlýðum raðumþeírra, sem vit hafa á málinu?
Menn þykjast hafa vit á því, en hafa þ6 ekki skynbragð á því; þeir
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þykjast fara eptir reynslunni, en þeir fara eptir trú, og það einmitt
eptir þessari óhappalegu trú, sem kviknaðl her á fyrri öld, og sem
nú í annað sinn ætlar að verða landi þessu til óláns og óhamíngju.
Eg hefi ab vísu lært að þekkja marga af þessum mönnum; er svona
hugsa, sem heiðarlega menn, og þeirra trú er fÖdt; það er reynslan
búin ab sýna; en það er munur á því, a~ trúa og vita, Félk
hefir opt tníað Því, sem Small hefir reynzt ab vera öðruvísi, og
sem hefir orðið því til hinnar mestu ógæfu; en það sem vísindin
segja, það er hiun bezti grundvallarstólpi þess, er menn víta, og
eiga að réttu lagi að fallast á, og þa~ er mjög hættulegt, að setja
trúna yfir þekkínguna. Eg hefi raunar einga von um, að geta snú-
ið hugum manna í þessu máli; eg hefi einga von um, að geta kOIl1-
i~ þeim á retta stefnu; þó eg se sannfærður um, a~ það, sem eg
segi, muni eigi hara framgáng, þá verð eg samt a~ láta þa~ í ljósi;
en eg segi þá líka: "þeirra er abyrgðln, er kasta sannleikanum, og
í sögu landsins mun sú ábyrga verða þeim Jullþríng ". Menn vilja
gjöra danska ráðgjafann ansvarlegan fyrir það, sem hann hefir gjört;
en hann getur eins vel gjört landsmenn ansvarlega fyrir það, sem
þeir hafa gjört. Hann gæti sagt: "Eg hefi sagt, hvað eg vil, að
þia skuluð gjöra, en þið hafið ekki hlýtt; sjlíið þið nú fyrir". Þll~
er undarlegt, að fara fram á þetta við ráðgjafann undir eins og
menn biðja stjórnina um, að reisa upp aptur hin föllnu kúgildi. Eg
játa það, að stjórnin tók of seint í taumana; hún let stjórnleysi
lausan tauminn, en nú hefir hún tekið i hann, og þingmenn geta
verið vissir um það, a~ raðgjaflnn og erindsrekar konúngsins munu
naumast verða krafbir til ansvara. Ef eg væri nú erlndsrekl kon-
úngs, þá þættist eg sannarlega vera illa staddur, og eg mundi finna
mig knúðan til, að gjöra allt, hvað eg gæti, mall þessu til vlbreísnar,
Eg veit ekki, hver úrslit máls þessa eiga ab verða; en skilji þeir
víð halfsobínn grautinn, þ,i mundi eg, ef eg væri í þeirra stað, segja
um sj,ílfan mig, það sem hershöfðinginn Wrangel sagbl um sj.ilfan
sig, þegar hann varð að fara burt af Jótlandi, sem hann var kominn
inn í: 1Vir sind als Narren hier gekommen, und gehen als Narren
wieder daoon/': En eg er viss um, að þessi 01'0 rætast ekki á hin-
um konúnglegu erindsrekum, fyrir því er mer föourlandsást annars,
og þekkíng hins fullkomin borgun; eg er því rólegur, hvað sem al-
þíngi gjörir; en það gefur mer litla trú til alþíngis, ab það hefir
tekið svona í þetta mál, og mun það seinna verba því fullþúngur steinn.
Af þeim uppástúngum, sem eru her á atkvæðaskránní stendur mer
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'á sama, hver er, þegar eg undan tek hina 1. uppásningu, sem þíng-
maður Reykvíkínga hefir gjört, því allar hinar miða til þess, að ó-
nýta lækníngarnar, takmarka svið þeirra, og gjöra þær sem ál'ángurs-
minnstar eða jafnvel ónýtar. Eg ber virðíngu fyrir þíngmanni Snæ-
fellinga, eins og eg á~llr hefi sagt, og eg veit, ab uppástringur hans
eru gjörbar í hinni beztu I;neiníngll, en eptir þeim ætti ab fá lækn-
ingarnar á sem minnst svíb, en það er raunar hill sama sem ab ó-

nýta þær, og eg vll spyrja hann, hvort hann vilji standa inni fyrir
því, hvort hann vilji libyrgjast það, ab klabí se ekki í vesturamt-
inu, og ab kláðínn geti ekki kom ib í Borgarfjörð, nema hann korni
a'b sunnan. þetta er ekki gott ab ábyrgjast; en eg ætla ekki að
þreyta forseta leíngur, því hann mun verba fullþreyttur um það

þessum ræðum er lokið. Eg þykist hafa gjört skyldu mína í þessu
máli, allt fram á þessa stund; verkum mínum í því er nú lokið; eg
hefi elnúngís eitt eptir, þegar tímar Iíða, og það er, eins og eg sagði
ában, að skrifa kláðasöguna. En lnin getur naumast oröíð eins og

-framsögumaður, þingmaður Norður-þíngeytnga og varaþíngmaburlnn
úr Dalasýslu vildu á kjösa ; vlð tölum um þab sfðar, og tíðin mun

í ljós leiða, hver réttast hefir; en eg ætla ekki að leggja söguna í
dóm alþíngis, heldur í annan dóm. Sú mebferb, sem á mer hefir
veríð höfð í þessu máli, er eins þrælsleg og margt annað, sem niður-
skurðarmennírnir hafa gjört í því; þeir hafa logið því npp á mig,
að mer se ab kenna útbreiðsla klaðans, en eg lýsi þVÍ yfir frá þess-
um stað, að þetta eru ésannindí. Eg hefi ab eins gjört það, er hver
dýralæknir gjörir, en þeir hafa níðurbrotíð alla skynsama meðferð á
veikinni , drepið niður fe~ í einhverju æði, þó heilbrigt hafi verið,
og þannig eru þeir skuld í þeirri eybíleggfngu, er her er orbín bæðí

á fe einstakra manna og II eignum hins opinbera. Eg hætti þá,
því eg hefi einga von um, að orð mín hafi sannfært nokkurn þíng-
mann; því miður I Eg hefi talað af sannfæríngu, og þó eg ekki se
lærður, þá hefi eg þó betri þekkingu á þessu, en flestir aðrír her í
salnum. Eg er mí raunar viss um, ab framsögumaður og aðrir
fleiri finna nú eitthvert orbnglamm, til þess að hrekja ræðu mína,
Þ.ví hann veit, að eg get eigi talað optar í þessu máli; en hvað
um það, eg hefi nú sagt það, sem satt er, og þab getur hann ekki
hrakið.

Gísli Brynjúlfsson : Mer þykir nú ætla að fara að grána
garnanlð, þegar menn berjast svo á alla bóga, sem hinn háttvirti
sessuuautur minn, er nú settist niður, og næstum þVÍ. eins og ham-
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ast á múlinu. Eg bel' æflnloga mikla vírðíngu fyrir og mer þykir
vænt um flest þab, sem hinn 6. konúngkjiirni þíngmaður segir, hvort
sem hann SYO "ill gánga berserksgang eins og li~an, eða vera hæg-
ur og stilltur, en þó jafnan góðglaður og skemmtinn, sem eg ætla
helzt við eðll hans; því eg veit, 30 hin sama einlægni og hreinskilni
ræður þó æfinlega orðum hans, og ao hann talar það æfinlega ar
fullri sannfæríngu í hvert sinn, sem hann þá segir. Hann sagbi það
reyndar líka nú, að hann væri sannfærbur um, að hann mundi ekki
geta sannfært þínglð um nokkuð, og eg skal bæta því vlð, að mer
er enn nokkuð óljóst, hvað hann eiginlega vildi reyna að sannfæra
það um j en samt sem áður skal eg þó bera mig ao svara nokkuð
orðum hans, og byrja þá á því, sem hann sjálfur fyrst hóf máls á.

Hinn háttvirti konúngkjörní þíngmaður sagði þá fyrst, að hann
ætlaði strax í upphafi að ráoast á sjálfa máttarsúluna undir áliti
þeirra, sem hann kallar níðurskurðarmenn, og brjóta hana nlður j og
hann sagði þetta í svo miklum reginmöðl, ao eg ei segi [ötunmdbl,
ab mer datt ósjálfrátt í hug fornsagan um Hýmí jötun, er hann kom

af veiðum, sem kveðið er;
En vaskapaðr
varð síðbélnn

harbraðr Hýmir
heim af veíðum :
gekk inn í sal,
glumdu jöklar,
var karls er kom
kinnskégr Irdrlnn.

þá var nú heldur usl á Hými jötni, er hann kom svo seint ar veíb-
um, og ekki batnabí til, þegar honum var sagt, að þór og Týr væri
þar komnir, og hefði (alið sig bak vlð súlu eina í höll hans eða
helli, því þá varð augnaráð hans SYO hart, að hin forna kvíða segir;

Bundr stökk súla
fyrir sjón [ötuns,

en áor í tvö
áss brotnaði.

En þeir urðu þá ao sýna sig æsirmr, fjandmenn hans, og einkum
þór, sem enn er kveðíð :

Fram geíngu þeir,

en forn jötunn
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Hjónum leiddi
sinn andskota.

Nokkuð líkt þessu fannst mer nú hinn hlíttvirti sessunantur minn
ætla a~ fara að í byrjun ræðu sinnar, þar sem hann het a~ brjóta
niður máttarsúluna undir máli mótstöðumannn sinna; en sá var þó
munurinn, að honum hvorki tókst að brjóta hana með orðum sín-
um, auk þá heldur með augnaraðinu einu, og það sem vest er, þli
honum hefði tekízt a~ brjóta hana, þ/i held eg þó ei, a'b hinn eigin-
legi fjandmaður hans, sem honum um hvern mun er um a~ gjöra
að fella, hefði komlð fram fyrir því, svo hann }lefM getað ráNzt á
hann. Hinn háttvirti þíngmaður segir, að það se máttarsúlan undir
allri skoðun níðurskurðarmanna, að álíta, að fjárkhíNnn her í
landi se sprettinn af útlendri rót; en bæði er það, að hann hefir
hvorki sannað með öllum ræðum sínum, að hann ekki se það, og
eptir öllu, sem eg hefi heyrt, þykir mer enn miklu líklegast, að svo
se; og 8,'0 er hitt enn fremur athugavert, a~ það er ei sagt, að mátt-
arsúlan færi svo mjög undan málinu, þó það nú sannaðist, að klá~-
inn væri ei af útlendri rót. Þa~, sem er alveg víst, er að eins þetta,
ab her á Suðurlundl er mjög sóttnæmur og háskalegur kláðl, sem
mönnum enn hefir tekizt ab verja hina fjórMngana fyrir með fyrir-
skurði; því hinn háttvirti sessunautur minn hefir enn ei sannað með
öllum umræðum sínum eða spám, a'ð klaðlnn mí se í Norðurlandi, eða
a~ það muni ei framvegis takast a'ð halda honum á burt þaðan á
sama hátt. Her er því að eins sem stendur spursmalíð um, hvað
se kostnaðarminnst fyrir landið, og leiOi fyrst til a'ð út rýma klli'ð-
anum alveg, og se nlburskurðurinn það, þá er sjálfsagt, a~ hann
tapar ekki gildi sínu, hvort sem svo klaðlnn er í fyrstu útlendur a~
uppruna eða innlendur, úr því hann einu sinni er orðinn sólt-
næmur. Og þar kemur eiginlega aðalatriðið í öllu málinu, því sótt-
nærníð er þab, og ekki uppruni nn, sem nú er einkum um a~ gjöra, eins
og á stendur her í landi j og gæti hinn hrittvlrtl 6. komingkjörnl þíng-
maður sannað, a'ð fjárkláOinn væri ekki séttnæmnr, heldur kæmi allt
af upp al' sjálfum ser á ýmsum stöðum, þá mundi hann miklu frem-
ur hafa brotið á bak aptur eina af aðalástæðum níðurskurðarmanna,
heldur en þó hann svo ótal sinnum sannaði, a'ð klaðínn væri ei í
upphafi af útlendri rót. Eg er hvorki læknir ne lækníngamaður á
þann hátt, sem hinn h.ittvlrt] sessunautur minn; en það get eg þó
se~, sem einföld skynsemi segir; og af því þett.a atriðl er svo mik-
ilsvert, þá neyðíst eg nú strax til a'ð fara nokkuð leingra út í það,
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en eg upprunalega ætlabí mer, eða annars mundi hafa gjört, ef hinn
konúngkjiirni þingmaður hefði ei talað, sem hann talaði. þa'b hefir
verið sagt, að hinn sunnlenzki klaðí se sömu tegundar sem óþrifa-
kláði sá, sem vlðgeingst sumstaðar annarstabar um landið, og eins
fyrir norban ; en þó þetta kunni að vera satt að nokkru leyti, þá
bi'O eg menn að íhuga, 3'0 það sannar samt ekki neitt með tilliti til

þessa máls. þao er auðvitað, að allir sjúkdómar verða a'Ohafa upp-
runa sinn af einhverri rót, og eins er það alkunnugt, a'O sumar hinar
skæðustu og ógurlegustu drepsóttir eru í eðli sínu mjög svo líkrar
tegundar, sem aðrlr miklu vægari sjúkdómar, er þeir að líkindum
upprunalega eru sprottnir af, eins og t. a. m. Cholera og Cholerine;
en það gjörir muninn, að þegar slíkur sjúkdómur verður að reglulegri
landfarsótt eða bráoaf,íri, þá hleypur eitthvað það í hann, sem magn-
ar og tryllir hann, og sem eg þó held það se sannast að segja, að
eingir læknar viti enn í raun og veru fremur hvað er, heldur enn Gy'O-
íngar vissu, hvernig á því stöð, þegar djöfullinn fór í svínin forðum.
þetta hefi eg heyrt mikla og gó'Oa lækna játa, og ef mig minnir rett,
einnig hinn háttvirta sessunaut minn, og er það heldur ekki nokkur
skömm fyrir læknísfræðina, þó hún se ei enn komin leingra en þetta;
því það held eg einnig, að því fró'Oari og djripskyggnarl sem maður
er um eðli náttúrunnar, eða þá læknir um sjríkddrna, því fúsari se
hann einnig lÍ að j:íta, að vlt hans nái ei enn til, þegar um hina
mestu leyndardóma ræðír, svo sem um uppruna lífs og dauða, En
hvað um það er, þá er hitt mí víst, a'O sá er munurinn á óþrifa-
kláðanum og hinum sunnlenska kláða, að hinn síðari a'O eins er sótt-

næmur, en hinn alveg ei; og eptir því verða menn því einnig ah-eg
að laga a'bfer'O sína, svo þetta verour í raun og 'veru að eins hrin-
aðarmal, sem vísindln ekki einu sinni ná til, þar sem þau ekki geta
sagt oss, hvernig lÍ muninum stendur, en hann er þó einmitt það,
sem ver þurfum að gjöra vlð,

þa'O hefir og ve rio sagt og míklð úr því gjört, að Íslendíngar
tæki ei nóg tillit til, heldur forsmáði alveg reynslu allra annara þjóða,
En þetta á heldur hvergi vlð, og er þess .utan eigi satt; því auk
þess, að allar kríngumstæbur þessa lands vel geta valdið því, að her
se ómögulegt að koma því við, sem hægt kann að vera annarstaðar,
þá er það og einkum athugavert, a'O menn hafa einga reynslu frá
öðrum löndum um þetta eður líkt mál. þa'O er alkunnugt, að hver

dreps6tt verour vægari, og tapar ser smátt og smátt, eptir því, sem
hún verður innlend í hverju landi, þó hún hafi veri~ mjög svo geyst

1590



í fyrstu; og fjlírkláMnn er nú líka þannig fyrir laungu orðinn inn-
lendur í allri norðuralfunní, og það er satt, að hann er læknaður í
flestum löndum þar, þar sem nóg er af dýralæktmm og ön lækna-
skipan í góðu lagi. En hvar ern þeir menn, sem segi oss, hvernig
ab var farið í þessum löndum, því svo lángt nær eingin saga, þegar
fjárkláMnn kom þar fyrst upp, og varð þá al) vera eins voðalegur
í augum manna og hann nú er í augum Íslendíngu? Einginn getur
t. a. m. sagt oss, hvað gjört var, þegar fjárkláM fyrst kom upp á
íslandi, o, s. frv., og finnst mer það þá nokkuð undarlegt, al) vera
nú að brigzla Íslendíngum um, að þeir vilji ei fara ab dæmum ann-
ara manna, þegar einginn nú réttilega getur sagt þeim, ab hverra
dæmum þeir ætti þá helzt ab fara. Menn vita, ab þegar Cholera
kom fyrst IiI norðuralfunnar, þá varð fólk víða ótt og uppvægt, svo
læknar re'bu ekkert vil), þó nóg væri til af þeim; og hver getur nú
þá með retti brtgzlað Íslendíngum um slðleysi, þó þeir helzt vilji grípa
til þess eina meðalsins, sem þeir hfngað til hafa seb ab eitt hefir
dugað, þegar þeir á annan bóginn sj:í allan aðal-bjnrgræðíestoín sinn,
sem er fjáraflinn, í hlífi, en á hina hlíðina ekki annað, en heitorð og
vísindalegt tal einstakra lækna og lækníngamanna, án þess að þeim
þó se fremur borgið fyrir það ? þab er eðlilegt, að menn nú sem
stendur hugsi einkum og fyrst um það, að reka sem fyrst þann vo-
gest, sem komist hefir inn í landið, aptur út úr því, með hverju
móti, sem það svo má verða, svo a'b landlð hafi sem mínustan skaða
af, og svo því enn verði varna'b,ef mögulegt er, að hann í1eingist
eða ílendist her framvegis; og þó eg einnig se manna fúsastur á a()
játa, ab þab líka væri mjög nauðsynlegt og gott, að bæta alla fjár-
rækt her yfir höfuð, og þó eg líka treysti því, að sá muni meðal
annars á endanum verða árángurinn af öllu því kláðatall, sem nú
geingur her í landi, úr því eptlrtekt manna á þessu máli nú einu
Binni er vöknuð, - þá verð eg þó ab segja, al) mer finnast lækn-
íngamennirnir einmitt nú hafa valið hinn öhentugasta tíma til þess
al) elns að tala um þessa endurbót á fjárræktinni, og reyna því
einnig um of í þeim tilgángi að berja eins og blákalda fram lækn-
íngakenníngu sína, án þess að taka nógsamlega tillit til þess, hvort
hún í raun og veru se svo hæfileg, til þess ab ávinna það, sem ver
þó allir verðum a'b vera samdóma um að nú se einkum líríbandi,
en það er ab reka klaðann sem fyrst úr landinu, eins og sagt hefir
verii). því þal) kann "el al) vara, og er einnig mjög eðlilegt, A()

almenningi, sem, eins og von er, einkum og a() eins hugsar um, a()
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losast ,'iú fj.írllhoanu sem fyrst, kunni þá fremur að hætta við, að
skoða lækníngamennlna í sama ljósi, sem menn með retti mundi

skoða þann lækni, el' fremur hugsaði um, að treina ser eins og sem
leingst háskalegari sjúkdém á manni, sem honum hefði verlð trúað
fyrir, svo hann gæti því betur kannað eðli og uppruna hans, heldur
en að eins ,\0 gjöra tiel' allt far um, ilO lækna manninn sem fyrst.

En eg skal mí ei vera leingur al> fara orðum um þessa hlið á
nuilinu, sem eg ao eins hefi lelðzt svona lángt lít í, af því eg neydd-
ist til, ao svara því á nokkurn hátt, sem hinn háttvirti sessunaumr
minn hafði sagt; því ao öðru leyti skal eg vera manna fúsastur á
að trúa því, ao vlð allir, bæbí læknar og aðrir, megum játa ófróo-
leik vorn, þar sem um eðli og uppruna fjárldiiðans ræðir f raun og
veru ; og liggur mer þá nærri því að segja f því tilliti, eins og Amljöt-
ur gellina sagðl forðum "io Ólaf konúng hinn helga, þegar hann fór
að boða honum trú: "Heyrt hefi eg getið hvíta Krists", sagðl hann,
"en lítt er mer kunnugt um afreksverk hans", En sá er nú þó
munurinn, að oss er því míður um of kunnugt um afreksverk fjár-
klaðans hjá oss, þar sem víð allir vitum og sjáum, hvernig hann
hefir farlð með Suðurlandið, þó oss Ii hinn bóginn heldur se hitt
ókunnugra, hvernig eiginlega muni standa á honum í fyrstu; en því
tek eg það nú líka aptur fram, IIb þetta er í raun og "eru að eins
vísindalegt atriðí, sem, eins og nri er ástatt, gjörir Iítíð til eða frá,
þar sem aðalhllðín á málinu þó æfinlega verour hin búnaðarlega
hllð þess, eða spursméllð om þab, hvernig menn eigi sem fyrst og
sem kostnaðarmlnnst að losast víð hinn háskalegu gest, sem mí fyrst

í annað sinn, að menn viti, hefir heimsótt þetta land. Og, með tilliti
til þessa, þá held eg víst að einginn, sem satt vill segja, geti í raun
og "eru neitað því, að reynslan er nú nógsamlega búin 110 sýna, að
sú aðferð , sem höfð hefir verið fyrír norðan og vestan hafi híngað
til orbíð hellladrjúgust .eptlr því, sem á stendur her í landi; því það
eru ekki nema tóm orðalætí, sem í raun og "eru eiga hvergi við,
og eru því alveg marklaus, þó þau að vísu geti orðið nógu mikil í
munni og sýnzt þeim sennileg, sem ekkert þekkja til, hvernig á
stendur, þegar Íslendíngur eru kallaðir skrælíngjar, og sagt þeir hati
vísindin og læknisdóm yfir höfuð, eða se Iruhverfir því, ao vilja hara
nokkuð tillit til aðferðar síðaðra þjöða, þó þeir vilji verja eigur sín-
ar fyrir eyOiIeggíngu lÍ þann hátt, sem reynslan híngað til hefir sýnt
110 er alveg öyggjandí, og ei þola það til lelngdar, að allur fjárstofn
þeirra se eins og hafður að leíksopp, til þess að gjöra á honum
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ýmsar efasamar tilraunir í læknisfræði, sem ei er sýnilegt annað en

að tjóni~ þó æfinlega muni verða meira af, jafnvel þegar bezt tæk-
ist, heldur enn hinni aðferðlnnl; þVÍ það er mönnum vissulega lítil
bót, eptir a~ menn einu sinni hara beðíð skaðann, þó þá eigi að
hugga menn með þVÍ, að menn hafi beðið hann í vísindanna nafni,
og það væri þá eðlllegast, að þeir að eins, sem hafa svo mikla ást á
vísindunum, legði Iiislega sinn fenað fram í þeirra þarfir, en ofmíklð

er að heimta þa~ af öllum búandi mönnum á Íslandi, fremur enn
alstaðar annarstaðar. Og ekki er það heldur rétt, að telja skyn-
saman niðurskurð sem vott UIl1 nokkurt hatur tillæknínganna í sjálfu
ser, þar sem þær eiga víð, eða Lita ser detta í hug, að telja Í8lend-
ínga með einhverjum dþjöðurn hans vegna; því hvað er hann í raun

og veru annað, en beinlínis afleiðíng af þeirri reglu, að varna út-
breiðelu næmra sétta með tryggum vörð um, eins og algeingt er Í út-
löndum að læknaráði ? Og að minnsta kosti mau eg þá tí~, a'ó
hinn háttvirti sessunautur minn, hinn 6. konúngkjörni þíngrnaður,
var mjög svo fastur á því, að Mært væri að sleppa sllkum vörðum,
þar sem um haskalegar farsóttir væri að tala, eins og t. a. Ill. Cho-
lera ; því þó þao se óneitanlegt, að það se víst að fara leingra, að
skera líka niður, heldur en ail eins a'ð halda verði, þá vona eg þó,

ao lækníngamennirnir muni vera svo sanngjarnir að viðurkenna, þar
sem reglan og tilgangurlan þó í raun og veru eru hin sömu, þó að-
ferðin se nokkuð önnur, að það gjör] þó líka nokkurn mun, hvort
menn eiga við menn eða að eins skepnur, og að þeir því framvegis
verðl sparari á, a~ kalla þa~ að eins ómannlega grimmý'ðgi eða éþjéba-
síð að skera niður fenao á ýmsum stöðum, til þess að varna út-
breíbslu háskalegrar sýki, úr því þeir ei á annað borð álíta það ó-
leyfilegt yfir höfuð, að skera nokkurn tíma nokkra skepnu. Allt er
því í raun og veru undir því komið í þessu mrill, hvort tjárklaðlnn
sunnlenzkl se sdttnæmur eða ei; og þar sem það nú er öldlíngis víst,
að einginn getur í sannleika neitað því, að svo se, þá held eg og,
að eg hafi með því, sem eg hefi áður sagt, einnig sannað það, að
sú hin nýjasta uppgötvan. að klaðamaurlnn, sem fundizt hefir í Holti
í Hdnavatnssýslu, se alveg sam kynja hinum sunnlenska klaðamaur,
og sem lækníngamennirnir hafa viljað gjöra svo mikið úr, rétt eins
og þeir hefði þá. himininn höndum tekið, se í raun og veru alveg
þý'ðíngarlaus, og geti eingin áhrif haft á skoðun manna Ii kláðamal-
inu yfir höfuð ; því auk þess, að það er enn alveg óVÍst, hvernig

eiginlega stendur á Holts-maurnum, þá sannar ekkert betur en ein-
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mitt hann, ef hann sjáIn,rafa hefir korníð í fe'ð, a'ð það er satt, sem
eg á'ðan sagðl, að læknarnir vissu ei heldur eiginlega míklð um eðli

eða uppruna hins eiginlega drepefnis í næmum og skæðum bráðasótt-
um ; því það "ita allir, a'ð fra Holti hefir aldrei nokkur drepkláði út
breiözt, og se því maurinn í íénu þar hinn sami sem fyrir sunnan, þá

ser það hver, að það verður þá líka að vera eitthvað annað en
þessi maur, sem veldur illsku og sóttnæmi hins sunnlenzka khíða.
En hvað þetta sé, þa'ð hafa læknarnir ei enn getað sagt oss, og held
eg því einnig, að allt það, sem þeir hafa viljað byggja á Holts-
maurnum, se með þessum fáu athugasemdum brotið á bak aptur ;
og þykir mer það þlí ei sízt vænt, ef mer hefir tekizt, að ónýta þessa
ástæðu strax í byrjuninni, af því sumir vorn hröðugír yfir því, að

hinn hattvirti amtmaður NorNendínga hefði sjálfur orðið til að fá
lækníngamönnunum það vopn í hendur með þessum maur, er allt í
einu ónýtti þann grundvöll, sem hann og allir NorNendíngar híngað

til hefði stabið svo fast á. En, sem betur fer, er mí þessu heldur
ekki þannig varið, og mer finnst miklu fremur sá maður eiga hið
mesta lof skilið fyrir þann ágæta dugnað og stabfestu, sem hann
allajafna hefir sýnt í þessu máli, svo ab hann hefir aldrei láti'ð bil-
ast, vi'ð hversu erfitt sem hann svo kann að hafa átt að etja úr
ýmsum áttum, heldur sífellt haldið hina sömu beinu stefnu, og svo
með styrk allra Norðlendínga varið þann hluta landsins, sem honum
hefir verið trúað fyrir, gegn miklu tjóni. Og þó þeir se til, sem
hafi ei vilja~ viðurkenna þetta, þá má honum æfinlega vera það
mikið traust að vita, að allir Norblendíngar fylgja honum mí sam-

huga og SYO ljúflega, að eg veit eg tala að eins í anda þeirra, þeg-
ar mer nú dettur í hug, að segja um hann hin sömu orð, sem
líður vorn sögð um Eirík jarl:

Allvalds nutu aldir,
una líkar vel slíku,
skyldr lezt hendi at halda
hann yfir Noregsmönnum.

því mer finnast það nú eingar ötgar, og eg held allir Norblendíngnr
se samdóma um það, a'ð amtmaður þeirra hafi í þessu máli með
allri forgaungu sinni og stökum dugnaði haldið eins og verndarhendi
yfir Norðurlandi, því

skyldur lezt hendi a'ð halda
hann yfir Norðanmönnum.

Og þó sumum kunni að þykja hann hafa verið nokkuð harbráður
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sem Bárðnr Snæfellsá.s, þá blð eg menn a~ minnast, a'b það hefir ei

verið orsakalaust, og að Barbur var þá líka hinn mesti bjargvættur,
og þess utan einnig vinur Ármanns, sem frá fornu fari hefir verndað
alla fj;irrækt Íslendinga; og er svo að sjá. sem Ármann hafi mí ei
heldur mlslíkab "ið Barð kunningja sinn, því verkin sýna merkin,

og ekki er mí fjárrækt Sunnlendínga með meiri blóma, en þeirra
bændanna norbanlands.

En eg þarf eigi leingur að vera a~ tala um þetta, því eg held
það se her um bil víst í hverja stefnu þíngíð muni fara. Eg sagðl

það strax við inngángsumræðu þessa máls, a~ það væri traustir verð-
ir, sem mer þætti mest undir komið, og af því þetta líka er aðal-
tilgángurinn með uppastringur nefndarinnar, þá mnn eg gefa atkvæði
mitt fyrir þeim, þó eg geti ei í öllu fallizt á það, hvernig nefndarálitið
sumstaðar er orða~. En eg veit, að þetta mál hefir verið mjög svo
örðugt á marga vegi, og eg skal þVÍ ei nti fara að tala um nein
einstök atriði; það, sem mest er áríðandi, er það, að stj6rnin sj;ii,
hver meiníng alþingis er yfir höfuð, og í því vil eg fúslega eiga
þátt. Verðlr og niðurskurður á takmörkum eru ómissandi til þess,
að gjöra menn trygga og óhulta, þar sem fe er heilbrigt, en þar
sem sýkin er orðin út breidd, er nauðsyn að færa feð saman, og þá
fyrst reyna að lækna það. A~ þessu vona eg erlndsrekamír muni
einnig styðja, og vil eg því ei heldur reyna að akveða neitt 5,'0 ná-
kvæmt um sj.ilfa aðferðina, með því að fallast á uppastríngu þing-
mannsins úr Snæfellsnessýslu. Um uppnstringu þíngmannsins úr Ár-
nessýslu er eg og efablandinn, hvort rett muni að fallast á hana,
því eg held helzt, að það se rettast a~ svo stöddu að skera að eins
á takmörkunum.

Guðmundur Brandsson: Þa~ ætlar að fara eins og beit á mig
með þetta m.íl ; eg held það ætli að verða örðugt, og þó hefir nefnd-
in gjört allt, sem í hennar valdi stóð, til þess að geíngið gæti sam-
an með henni og hinum konúnglegu erlndsrekum ; og hefði á báðar
síður verið slegið af, eins og nefndin gjörði, þá hefði þó verið gjörð
tilraun til, að halda saman meiningunum. Eg hefði viljað óska, að
þetta mál hefði mátt dragast leingur, til þess, ef mögulegt hefði orðið,
a~ reyna að koma meiníngunum saman; og þó þá enn hefði farið á sömu
leið, þá varð það ekki skoðað öðruvísi, en eins og hið sífellda ólán,
sem kláðamálið hefir orðið fyrir hingað til, nefnilega, að eininguna
vantar allt af í því; þetta eru eins og 2 mötstæðlr kraptar, sem

hvorugur getur unnið annan. Eg vil nú ekki svara öllu Því, sem
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sagt hefir verlð ; það er svo margt, a\') það mundi verða leiðinlegt,
þa'ð hefir verið sagt, að fáir mundi verða, eða hafa verið með lækn-
ingunum, nema það se stúngi'ð skildíngum í vasa hans; ekki er þetta
satt og ekki vel talað ; því einginn rnðvandur maður selur sannfær-
ingu sína fyrir peninga, og verð eg að álíta lækníngamenn ekki mlð-
ur vandaða en nlðurskurðanuenn, þegar hvorir fyrir sig eru skoðaðir
í heild sinni; verið getur samt, að útbýtíng þessara verðlaunapen-
inga hafi ekkl bætt þetta mál, því hún var mjög af handa hófi, og
sest það bezt ar því, þegar lækníngamenn í sjávarhreppunum eru
settir til jafns "ið slíka lllenn í sveltahreppunum, þar sem annríklð
eða fyrirhiilnin hefir verið ein" og 1 á móti 10 eptir fj;írmegninu
og öðrum tllkostnaðl, og get eg af "HirOi" sannað, að svo hafi ver-
ið, eb hlutfallið milli hera'ðanna se þétta, og þá hafa þeir menn,
sem standa fyrir lækningunum i sj.ívarhreppunum lítið að gjöra, en

mikil laun; þar hafa launin verið 50 rd. hæst, eins og hjlí nokkr-
um mönnum i sveítahreppunum ; en svo hlaupa laun þessí allt í einu

niður í 30 rd., og þau launin fá einmitt þeir, sem allt af hafa verið
álitnir beztu lækníngamennirnir, Grafníngsmenn; 8\'0 það lítur út,
elns og þeir hafi átt að gjalda þess, að þeir drápu kl.iöann fyrstir
af öllum, en hinir hafi litt að njóta þess, ab þeir héldu honum við
með nokkru lífsmarld ; eg verð að sýna fram á þetta, því það hrek-
ur víbb.íruna, ab menn hafi gjört það "egna skildínganna, sem þeir
hafa feingið, að eýna alúð og þrek vi\') lækníngarnar. það hefir ver-
i\') sagt, að flestir væri orðnir Ieíbír á lækníngunnm, og a'ð það væri

ekki nema til að útarma menn, 1I'ð halda þeim áfram; á þessu seinna
get eg nú ekki verið ; því eg veit menn, sem þær hafa ekki orðið
til skaða, fremur til gó'ðs; hitt er ekki hægt að dæma um, hvort menn
allt af vinna að þeim með jafnljúfu geði; en menn ætti þar fyrir
aldrei að spilla lækníngum, og það gjörlr nefndin ekki heldur, og
ætlaði ser aldrei ab gjöra. Eg hélt ekki, a'ð þingmaður Reykjavíkur
mundi fara aptur út í reikninga okkar vi\') undlrbrlníngsumræðuna,
því hans reikníngur var þá hrakinn 8VO, að ekki stöð í honum steinn
yfir steini; það sem er sagt um ým~a relkníngs.iætlun nefndarinnar,
í ágreiníngsáliti mínu, þá nær það ekki her til, því eg vil ábyrgj-
ast, al'> þessi áætlnn se rett, en það er satt, sem þíngrnaðurlnn
minntist á, ab ekki st6\') í nefndarálitinu neitt um það, hvort böbín
bótuðu sauðfénaðinn, þar sem þau heppnnðusr, en því er líka sleppt
þar, sem þau mlslukkuðust, Hann sagðl, a'ð vald erindsrekanna næðí

ekki til alls landsins, og því þyrfti ekki a~ setja amtmennlna inn í
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"öld sín aptur; en eg skil þó ekki betur, en vald erindsrekanna nái
til aIls lands; því svo er ab sjá af erindisbréf þeirra, og ab amt-
mennirnir eins vel og aðrir embættismenn se skyldir til, ab gjöra
það, sem erlndsrekarnír leggja fyrir þá; en aptur á hinn bóginn er
ekkert lagt fyrir þá, hvaða meðöl þeir skuli hafa til ab stemma stiga
fyrir sýkinni, eða hindra hana, svo það er á sj.ílfra þeirra valdi. En
þó þeir vilji það, sem þeir álíta bezt, og fram fylgi því, skal eg ekki
láta mer detta í hug, ab lá þeim, og þó þeir fari mjög varlega í því,
ab gánga inn á niðurskurð, en vilji reyna lækníngar til hlítar, þá
er það eðlilegt, meðan þeir ekki sannfærast um, ab þær se ónógar,
til ab út rýma klaðauum, Eg álít samt rett, ab þeir legði gób orð
til, ab halda kláðafénu saman, ab Því leyti menn geta, !lVO það dreif-

ist sem minnst út, á meðan það er ekki allæknað, Menn hafa sagt,
ab þeir gæti ekki sklpað mönnum slíkt; eg skal láta það ósagt, en
tillögur þeirra gæti þó án efa gjört míkíð til, ef allir fara í sömu

stefnu. Úr því nefndin slakaðl það til, ab snúa ser ab lækníngun-
um, þá er þab ekki meira en sanngjarnt, ab erindsrekarnlr gjörOi
sitt til ab stllbla ab því, ab tryggilegt svið yrbl autt 1 kríng um
lækníngarnar, svo ab þeir, sem búa á þessu sviðí, og sem "íst vilja
fá ser nýjan fjárstofn, svo fljótt þeir geta, ekki gæti kennt því um,
ab þetta nýfeingna fe þeirra feingi sýkina af hinu halílæknaða fe.
Þíngmabllr Reykjavíkur sagðí, ab erindsrekunum væri bannabur nib-
urskurbur ; þal'! er nú ekki svo, því slíkt er óáhe'bib í erindisbrefi
þeirra; en það er "on, þó þeir grípi ekki til hans, fyr en í seinustu
lög; þeir hafa ábyrgð af verkum sínum. þab er ekki ástæbulaust,

þó menn óttist fyrir, hvernig þessar lækningar muni takast, það er
orðið framorðið sutnartímans ; baðanir þær, sem skipabar hafa verið,
hafa víða ekki farib fram enn þá, og það er meiri og minni klabl
alstaðar frá ab heyra; það segja bæöí lækningamenn og þeir, sem
erindsrekarnir hafa trúað fyrir böðuminum á fðnu, Eg heit ában,
a'6 ræða hins 6. komingkjörna þíngmanns ætlaði seint a'b taka enda,
eg heit hann ætlaði ab bannsýngja þínglð með hríngdum klukkum og
steyptum kertum, eins og síður var í gamla daga, þegar einhverjir
urðu fyrir ónáb biskupanna, og mer þótti þessi ræða hans gánga
nokkuð lángt, því sumt, sem hann sagbl, held eg hann ætti bágt með
ab sanna. þab er sá harðasti dómur um þjó'bþíng og embættismenn
landsins, sem eg hefi heyrt; það er merkilegt, ab allt af var hann ab
berjast víð niðurskurð, sem hvergi lá fyrir; það er merkilegt, a~
halda svo lánga ræðu út í bláinn. Hann hafðí drjúg orð um, ab
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aumkva konúngsfulltrúann fyrir það, a'6 hann ekki gæti hnýtt sann-
færingu sína Í þessu máli aptan Í stjórnina; hann mun nú sjálfur
ætla ser að bera ábyrgðina af því; enda mun stjórnin varla heimta
slíkt; því lög gjöra r,ío fyrir, að hver maður fylgi sannfæríngu sinni;
hann má ei binda sig vio annað. þetta er ljóst af alþfngístilskip-
uninni, og þVÍ má einginn ætla öðrum, að hann fari eptir öðru en
því, sem hann álítur rettast fyrir samvízkunnar dómi. Hann sagðl

"sagan" skyldi og mundi segja fr.í þessu ; eg trúi því vel; hann
ritar lílra og hefir ritað nokkur" konar sögu; "Hirtir" er líka sögu-
blað, og þao nokkuð einkennilegt, og á hann víst margt gott orð í
honum; hann hefir nú ritað í bók þessa ýmsa kafla úr klaðasögunnl,
og suma víst mjög merkilega, a'6 eg mí ekki tali um áreiðanlegleik
þeirra; hann heldur nú má ske áfram með þetta, en þao liggur þá
á, að hann segi satt; hann hefir bezta vilja, þao viðurkenna allir,
en þar fyrir hafa ekki allir hinir vondan vilj», sem hafa nokkuð aðra
skoðun á máli þessu en hann. Hann segíst hafa reynsluna ,'io að

sty'bjast, þó má ske ekki nóga; eg vildi að minnsta kosti fá meiri
reynslu í þessu efni, og hana fæ eg, ef verðir em settir og lækníng-
unum SYO fram fylgt innan þeirra; eg "eit ekki enn með neinni vissu,
hvort klabinn er innlendur eða útlendur, ekki heldur, hvort hann

verour læknaður ao fullu; en þetta "ii eg fá að "ita af reynslunni.
þa() er von, þó þessi þingmaður setji vísindin ofar en tnina ; en stund-
um hefir þó vísindunum skelkað, svo rnabur gæti sagt, ao þau se, ekki
sönn nema þau se byggo á reynslunni. það var víst ekki af reynslu,
þegar vísindafélag'ið danska spurði hérna um ári'b, hvað hafísinn

þyrfti að verða gamall til þess menn gæti brennt honum, og hefði
slíkt þótt heimskulega spurt af íslenzkum bónda. Eg held, að vís-
indin verði að vera reynslunni samferða, svo að hvað styðji annað,
Eg veit hann lítur til erlendra þj6oa, þ,'í hann elskar fram fii r ; eg
vil líka, að menn lagi sig eptir útlendum þjóðum í öllu, sem betur
má fara; en eg held það se varlega gjörandi í þessu máli; þVÍ her
hagar töluvert öðruvísi til en þar, eins og margbúið er að sýna fram
á, og hvaða stefna, sem tekin verður Í þessu máli, mun þó reynslan
í þVÍ sem öðru, verða á endanum bezti Iærlmeistarinn.

Stefán Jónsson: þeir tveir heiðraðír þíngmenn, hinn 6. konúng-
kjörni þínginaður og þíngmabur Reykjavíkur tölullu mikill um, að byggja
á reynslunni, en geingu þó báðlr fram hjá þVÍ, hvað reynslan þeg-
ar er búin ab sýna. þíngmaour Reykjavíkur talabí um, ao menn væri
svo braðlatír ; en hann var þ6 sjálfur mikill bráðlátari á þíngí 1857,
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þegar hann stakk upp á og taldi víst, að búíð yrM að út rýma sy'k-

inni fyrir veturnætur um haustib, og vildi að öörum kosti skera allt

veikt fe; en mí veit hann, hvað reynslan síðan hefir kennt; hann
taldi þá geldfeb her í kláðasýslunum 45,000, og 90,000 rd. skaða

a~ lóga þVÍ um haustíð ; en reynslan sýnir, hvort skaðinn hefir nú
orbíð minni, þVÍ bæðl þó hann og fleiri mótmæli nefndarálitinu og
hártogi það, er því þó ei mótmælt eða Í neinu hrakið, sem sagt hefir
verlð um fækkun fj,írins her á Suðurlandi, að einúngis lifðu 8 af 100.
Þa~ er ekki, ef til viII, að öllu leyti að kenna lækníngunum, en þó
er það að kenna fjárklá~anum; það er talað um tjón af nlðurskurðí
í Hrinavatnssýslu ; en það tjón er mlkíð að kenna því, hve nær kl.íð-

inn kom þar í fjárríkasta hera~, svo farga varð á óhentugasta árs-
tíma svo mörgu fe; en menn hafa þ6 ekki haft meira tjón, en a~
missa sem svarar 1 af 20 kindum, þegar talað er um allt amtíb, og
þá sjá menn afleiðíngarnar af hvorutveggja. Hinn 6. konúngkjörni
þfngmaður talabi nú nokkuð hart um það, að menn ætti ab gefa sig
undir dóm menntaðra manna, þíngmenn hefði hvorki vit á þessu
ne öðru, en það mun þó bezt að hafa kunnugleika til þess lands,
sem maður vill dæma um, Ef það er ísjárvert, að láta menn dæma
beinlínis eptir lögum og retti, af þVÍ þeir væri útlendir og þekkti
ei, hvernig til hagabi Í þessu landi og þyrfti að lesa prófin, sem snú-
i~ væri á annað túngumál af einstökum mönnum, eins og sagt var
af einum þingmanni í öðru máli fyrir fáum dögum, þá er ísjár\'ert,
að leggja sig undir dóm dýralæknaraðslns í Kaupmannahöfn, sem ekk-

ert þekkir til, nema hvað einstakir menn segja þeim, hver eptir sinni
skoðun ; það er vlðurhlutamiklb fyrir bændur, að leggja sig undir
dóm ökunnugra manna, þegar um þau mál er að gjöra, sem kalla

má, að um lífi~ se ab tefla; þó þeir vlldl gjöra manni rett, og enda
gjöri rett eptir þVÍ, sem malíð er fyrir lagt, þá getur það vegna
vanþekkíngar á kríngumstæöunum orðið rangt og háskalegt. Þa?!
er nú og fyr sagt bæði f ræðuni og ritum, ab klábinn ætti a~ kenna
mönnum fjárhirMngu; bændur þurfa a~ lifa leingi áður en þeir sann-
færast um slíkar kenníngar. Ef þeir læra ekki Ijárhirðfngu af öðru,
þá gef eg lítið fyrir þann lærdóm. Sagt hefir verið meðal annars,
að híð læknaða klábafe se framúrskarandi að öllum afnotum, en þa'tl
sannar ekkert. Reynslan sýnir, að þegar farið er vel með fe, þá er
það bæbi vænna og gjörir meira gagn, það þarf þVÍ ekki a~ vera
kláðaveikt fe til ab s)~na gott gagn; það má eins vel taka heilbrigt

fe og fara vel með það, og getur þab þá orðíð ekki að eins ab sömu
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notum, heldur miklu betri, því fáir munu trúa, að fjárklíðlnn se
hollur eða nauðsynlegur, Khíblnn var leingi kenndur vanhirbíngu,
stjórnleysi og trassaskap bænda. en að ekki tekst að lækna, er líka
kennt trassaskap, slóðaskap og ýmsum ónotum bænda í meðhöndlun
skepnanna, en þó sagði þingmaður Reykjavíkur, að ekki þyrfti nema
lítið atvik í samsetníngu meðalanna til að gjöra verkill allt ónýtt.
það hefir nú verið minnzt á meðalaskortínn, og það ekki án orsaka,
svo eg ætla ekki að minnast á hann. Hinn 6. Iwnúngkjörni þíug-
maður taldi sem ástæðu fyrir lækníngunum hið ískyggilega tíðarfar;
eg skal nú ekki neita því, að tíðarfarið er ískyggilegt, en ef nú veður-
áttufarið gjörir Iækníngarnar ómiignlegar, eins og margir kannast "ið
um kulda og rigníngar, að eg ekki tali um snjóbleytur, og ísinn, sem
hindrar slglíngamar, þ;í er það beinlínis ástæða til að reyna, að verj-
ast kláðamlln og ekki taka á móti honum, til að fara að lækna hann;
þVÍ þá flíst hvergi meððl, nema ef það skyldi vera her í Reykjavík,
og verður lángt fyrir marga að sækja híngað. Hvað staflið A snertir,
sem er hreytíngaratkvæbl þíngmanns Reykvfkínga, þá get eg ekki
skili 'ð , a'ð það komi fyrir, að þa'ð verði samþykkt; þa'b er ekki lík-
indi til, að kl.ibanum verði strax út rýmt, en eg býst "ið, að stjórn-
in hiki vi'ð að senda 30,000 rd. á hverju ári, til að út rýma sýkinni
og því el' miklu betra, að fella þa'ð breytíngaratkvæðí ; um hinar
uppástringur þíngmarms Reykjavíkur skal eg ekki tala; það sýnist
eins og þær eigi her ekki víð, heldur "ið brinabarskdla, eða má ske
barnaskóla, en eg var ekki við, þegar ræður byrjuðu um þetta mal,
S\'O eg veit ekkl, hvort þær geta kornið til umræðu. (Forseti: Þær
eru með atkvæðagreiðelu þfngsíns felldar frá umræðum). þar sem
talað hefir verið um aðferð embættlsmanna, þá er eg í því efni á
sama máli og þíngutaður Skagflrðtnga, og samsinní flestu af því, sem
hann sagði; það má leingi bíða, að allir verbí ánægðir með gjörNr
þeirra, og ekkert \'OrM að fundið; en þeir verba a'ð taka þá stefnu,
sem þeir álíta að flestum verði til gagns og góða, og flestum að
skapi, en einginn gjörlr svo öllum líki, og ekki sá, sem öllu ræður.
það er flestu svarað, sem fram er kornið víðvíkjandi uppástringum
nefndarinnar. Eg held það, sem nefndin fór fram á, verðí erínds-
rekunum fremur til góðs, að það sjúka fe verði varið frá því heil-
brigða, svo það gæti sannfært menn á endanum; þVÍ meðan það
sjúka er svona haft vaniðarlaust, verður því kennt um, ef kláðlnn
kemur upp, þar sem hann ekki er nú. Reynslan sker úr, og er búin
all því. Þíngmenn muna kláðasögurnar 1857 um kláða, sem þá átti
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a~ vera i Norðurlandi, og söguna um klá~ann í Barðastrandarsýslu,
sem bárust hfngað, og allt þab uppþot, sem af þeim leiddi, og ver
vitum, hvernig þeim lauk; þetta kalla menn einga reynslu, og þa~
er þ6 furðanlegt.

Sveinn Skúlason: Mer þótti ætla ab fara ab viðra, þegar hinn
6. komlngkjörni þíngmaður stób upp; þab er sá vestl belgíngur, sem
eg hefi heyrt, því honum nægir ekki ab æpa i þíngsalnum, heldur
kallar hann út fyrir vébönd, út um allt land, allan heim; kalla mundi
hann, ef hann helðl betri malstað. Ekki er ab undra úr þeirri átt,
þó hann sveigi ab mönnum, og segi, að sannfæring þeirra se ekki
á rökum byggb, allir trúi blint, nema hann einn; en þó er það hart,
þar sem það er sýnt, hvaða árangur stefna hans í þessu máli hefir
hart; hann hefir aður sagt, ab hann vítl ei, h;ort klabinn se í hin-
um ömtunum, en þar á móti "eit hann og má vita, ab hann er
her. Mig furðaði, hvað þingmaður Reykvíkínga "ar spakur í sam.•
anburðí "ib felaga hans, hinn 6. komíngkjörna, því hann er þó vanur
ab vera harbur á sprettinum. Hinn 6. konúngkjörni talabi um 6-
sannar klábasögur í 'JNorbra" og 'JÞj6b6lfiu, og kvaðst ætla að skrifa
sögu þessa máls, líklega til ab halda uppi minningu sinni; en hann
á nú eptir ab skrifa hana svo, ab 'JNorðri" og JJÞjóMlfur" geti ekki
seb neinstaðar í saumana hjá honum. Og mer þykir líklegt, ab
þeir, sem þekkja til þessa máls, reyni til þess, því kláðasaga hans
verður eflaust sannarlegt 'JCuriosum" eða sj~lldgæti í bókmenntum
vorum. Eg hefi lesið margar skýrslur hans í útlendum blöðum og
innlendum, þar sem hann hefir ekki hlífzt vib ab s"í\'irba hina æðstu
embættismenn þessa lands og embættísbræður sína opinberlega. Eing-
inn fær hrós, nema Halldór einn (hringt). Hann talar um keppni;
en þegar þess er gætt, ab hann er mest orsök í, ab svo illa hefir
farib her í klábamálinu, þá er það auðsætt, ab það er sjálfs vörn
miklu fremur en keppni. þat) hefir skyndilega breytzt fjárfjöldinn her
á Suðurlandi. Eptir skýrslum 'JHirbis" í vetur. voru eptir á öllu
kláðasvæðlnu rúmar 16,000 með öllu aðkeyptu fe, en nú segir þíng-
maður Reykvíkinga, ab í Borgarfjarðarsýslu se 35,000, og hinn 6.
komíngkJörni, ab í Gullbringu- og Kjósar-sýslum se 40,000 fjár~
þetta væri nú fljót viðkoma, en eg held þetta se eigi sem sannast.

Hinn konúnglegi eríndsrekl, sem situr her á þfngí, vek á þa~
um daginn, ab töluverð óánægja væri í Húnavatnssýslu út af ráb-
stöfunum um klabann þar. Hann hefir enn ekki s\'arab spurningum
þingmanns Húnvetnínga þar a~ lútandi, og vil eg því vekja máls á
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því, svo a'ð hann skýri þessa sögu sína sem glöggast. Eg hefi ver-
i'ð að rekja spor hans þar í sýslu, og held eg hann geti ekki kom-
ib fram með það, og þessi framburbur hans se óruerkur, nema hann
nafngreini þá, er svo hafa talað ; eg hefi rakið Ierð haus, og finn elng-
an, nema ef það skyldi vera bóndinn á Ánastöbum ag herkerlíng ein
á Kárastöbum. Því hefir verið hreift, að amnnaðurlun í norðurnmt-
inu hafi óhlý'ðnazt skipun stjórnarinnar; en eg get ekki seb, að þa'ð
se rett hermt, eða neitt hæft í því ; þegar hann ásamt hinum amt-
mönnunum bjó til frumvarpið, sem leggja átti fyrir alþíngi, þá sagði
hann meiníngu sína, svo Mn vur stjórninni fullljés ; síðan var hon-
um falið á hendur með bráfinn 30. sept. 1857, a'b gjöra það í fjár-
klaðamallnu, sem hann áliti bezt henta. Eptir ab niðurskurðurinn
í Húnavatnssýslu var geinginn um garð, er sama ofan lÍ; því stjórn-
in segist að vísu vera á lækníngum, en segist þó ei vilja grípa fram
í a'ðgjörbir amtmannsins, meðan klábinn ekki fari út fyrir Húnavatns-
sýslu ; hann hefir því í eingu óhlýbnazt stjórninni. Hvab áhrærlr
II. 2. á atkvæðasknínni, um a'b amtmennirnir fái vald sitt aptur, og
þar sem nefndin ræður þínginu til, ab snúa ser ab erlndsrekunurn,
þá. vildi þíngmabur Ísflrðínga ekki gánga inn á neitt af því, sem nefnd-
in og þínglð hefir fari'b fram á. Hann sagðl, ab ef að amtmenn feingi
valdið aptur, mundi þeir fara að byrja á sínum gamla niðurskurði,
Menn máttu nú vita það fyrir, ab hann mundi ekki Iallast á neitt.
En hvað á þá a'ð gjöra? Hér er meðalalaust, og ekkert til nema
tóbak sem nú er reyndar orðið mest í mób, þegar ekkert er ann-
ab til; en annarstabar eru eingin meðöl, og ekki einu sinni tó-
bak; því eg "eit ekki til, ab þeir hafi se'ð hinum landsfjðrbúngun-
um fyrir neinum meðulum, og ekki einu sinni fyrir tóbaki, og eg
"eit þess eingar vontr, a'b kaupmenn flytji þánga'b meira tóbak en
vant er, og SCIlI varla er nóg handa tðbaksmönnunum. Vilji þeir
nú ekki gefa nmtmönnunum í norður- og vesturamtlnu vald til ab
kyrkja klaðann með niðurskurði, ef hann skyldi einhverstabar koma
upp, þá verba þeir nú a'b sj ,í um, ab alstaðar se n6g klá'ðalyf. Eg
get ekki í skíkknnarbréfl þeirra lle'ð neina undantekningu og ei ann-
ab, en að þeir hafi vald yfir öllum embættismönnum, og Þ"í get eg
ekki skilið, að það se rett, sem þfngmaður Reykjavíkur sagði, ab
amtmennírnir hefðí vald sitt óskert, meðan klaðínn ekki kæmi þar
upp; og hinn erlndsreklnn hefir a'ð minnsta kostl látið í ljósi, ab
hann hafi vald yfir þeim öllum. þegar þessir kláðaherrar eru nú
farnirhe~an af landi, og eingin meðöl eru til, og amtmennirnir
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mega ekki skera, ef kláM kæmi upp á einhverjum stað, hvað á þá
að gjöra? Á þetta vitlausa vald, sem eingum getur þá a~ gagni
komlð, að drepa landsmenn niður, af því að amtmennirnir mega ekki
fá aptur vald sitt? Ástæða til breytingar á valdinu er sú, að þeg-
ar ferðalagið er á enda, þá er Iíka sendiförin á enda, og valdið er
þá líka á enda. Eg held nú þeir hafi ekki grætt míklð á ferðtnní,
því enn þá geta þeir ekki verið orðnir nákunnugir, þ6 þeir se greind-
ir menn og góðir, Ver vitum, að stefna 2 amtmannanna hefir ver-
u> niðurskurður, til a~ bæla sýkina niður. En ef þeir nú ekki
mega gjöra neitt, nema kann ske baða úr keltu - því meböl hafa
þeir ekki - þá geta þeir, ef sýkin kemur upp við samgaungur t.
a. m, á Vatnsnestnu, eða einhverstaðar, ekkert gjört. þó a~ nú er-
indsrekarnir gefi skipanir til a~ baða úr tóbaki, getur skeð, að amt-
mennirnir hafi ekki og geti ekki Ieingið neitt tóbak, og þá geta þeir
ekkert gjört, nema þeir megi sjálfir ráða, eptir því sem til hagar,
og þetta held eg ekki væri úr vegi; því eg ætla þeir hafi vit fl
þessu máli á "i~ hina, og mundi það varla hættulegt; enda má það
þykja nýlunda í landstjórn vorri, ef einn nýr riddari og danskur
dýralæknir hara vald til, a~ setja af amtmenn vora og konúngsfull-
trúann sjálfan i eg held því, a~ þeim se bezt og ráðlegast a~ tak-
marka vald sitt í kláðamallnu til hin! sýlda svæðis. Hvað at-
kvæðaskrana snertir, þá ætla eg að styrkja þau breytíngaratkvæðl,
sem heldur skerpa níðurskurðínn. Eg skil ekki, a~ hinn 6. kon-
úngkjörni eigi óhægra með lækníngarnar, þó klaðafénu se þjappað
saman; og get eg ekki sell neinar líkur til, að lækníngarnar ekki
megi takast eins vel fyrir það, þó klá~asviðið nái ekki meira, en
austur a~ ÖUusá og upp að Hvalfírðl,

Páll Sigurðsson: það er svo að sjá, eins og eitthvert eitur-
blandið töfraafl se ætí~ samferða þessu klabamal], því hvernig sem
nefndin hefir kostað kapps um, a~ þræða þann meðalveg, með a~ sam-
eina sundurleitar meiníngar, bæði þingmanna, og hinna konúnglegu
erindsreka, í þessu mestárfðandí málefni fyrir velferð þessa lands, þá er
þa~ allt ónýtt gjört; en þegar verið er að reyna að draga saman stjórn-
illa og þjóðina í málinu, þá rís upp hinn 6. komingkjörní þíngmað-
ur, og æðír fram á völlinn, og lætur rigna eldi og brennisteini yfir
þ{ngi~, yfir æðri og lægri embættismenn landsins og yfir alla þjóð-
ina, og reynir til með tröllauknum krapti að draga allt sundur, róta
öllu um, sem naut í ílagl, og spilla allri von um nokkur happasæl
afdrif málsins. Þa~ var bæðí sorglegt og líka hlægílegt .a~ sjá hann
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og heyra; hann snýst um sjálfan sig líkt og skaptkríngla, og allt,
sem dregíð varo út úr þessari marklitlu rollu, ao öoru en hljrimn-
um, "ar helzt nlðurskurðarkenníng, en á meira hríngli, en eg hefi
heyrt koma hj;i nokkrum skynsömum níðurskurðarmanni; því þar sá
eg fyr:3t mann, sem var sannarlega æstur, Hann sagðí , ao Íslend-
ingar hefði ekkert vit á neinni meðhöndlun þessa klábafnraldurs;
hann einn og hans áhángendur þekktu það út í æsar, hann einn
hefbi í hendi ser öll víslndí allrar norðurálfunnar, og því ætti menn

ao trúa ser í blindni, en hugsa ekkert; æðstu embættismenn, amt-
mennirnir fyrir norðan og vestan, væri blindir, og með ráostöfunum
sínum steypti þjóðlnni í eyNleggjandi kvalir og dauða ; þessu "ar
því ómannlegra ao útausa yfir amtmann Norðlendtnga, sem hann var
áheyrandi, en gat ekki borið sjálfur hönd fyrir höfuð ser; en það
þ6tti ætíð ao fornu þrælslegt, að vega no liggjandi mönnum, og var
kallað skammarvíg. En eg ætla nú ao segja honum, og það í fullri
alvöru frá þessum stað í nafni þjéðarinnar, sem fulltrúi hennar, a?'>
öll SIÍ óhamíngja, sem Íslendíngar hlotið hafa og enn hljóta af með-
fero þessa máls, er að sumra meining honum, og í öndverðu honum
einum að kenna, því þa?> er eins og hann ekki viti, ao hann er
manna- en ekki dýralæknir, og þar af flaut ógæfan; hann þóttist í
fyrstu þekkja klaðann, en þekkti hann ekki, og því fekk sýkin að
útbreiðast hans vegna; þessi vanþekking var mí fyrirgefanleg , þó
hún yrði landinu dýrkeypt; því allir eru menn, og getur því yfir-
sezt; en þegar hann enn stál~ýður heimsku sína með tómu embættis-
drambl, og reynir til ao villa augu stj6rnarinnar, en ausa bannfær-
íngum yfir þjöðína og þá beztu embættismenn hennar, sem hafa

stjórnao í máli þessu "el og viturlega með beztu manna ráoi, og
samkvæmt "ilja hennar, þ;i se eg alvarlega svívirðfng Ioreyðslunnar
standandi á helgum stað ; því þetta er sú synd, sem ekki verour
fyrirgefin; því hefðl hann Ielnglð ao raoa, þá væri vogestur þessi
kominn mí um land allt. Hann kvað nú upp líkan dóm yfir Íolend-
ingum og GyMngahöfOíngjar yfir lýðnum, þeir væri blindir, vissu ekki
Iögmalíð og því bölvaðir] en þá heyrðíst önnur rödd, er sagðt þeim,
að sj;iandi sæi þeir ekki, og áheyrandi skildi þeir ekki, og fyrir
þeirra drambs- og þverméðskusakír yrði þeim Ms þeirra í eyðí latlð,
Eg vildi nú óska, að ekkl lægi þvílík eyNleggíng yfir okkur Íslend-
ingum eða sonum vorum, sem þá lá fyrir Jerúsalemsborg; en hitt
er víst, ab fyrir eins manns synd höfum ver hlotið og kann sko
hljótum enn stórkostlega eígna-eyðileggmgu, og ráoist ekki því bet-
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ur úr, þá líklega mikill manntjón. Sko"M eg mí hins vegar máJi'll
frá bríeældarhlíð okkar Íslendinga, þá er það á~ur margsýnt, sem og
reynslan er allt af a~ stabfesta, að þar á ber hann ekki hib minnsta
skynbragð eða vill ekki bera, og er þar sjáandi blindur. Hann talar
mikið um tjón það, sem Norblendíngar hafa beðíð "ið niðnrskurb-
inn; en heftr nokkru sinni öflugur óvinur, sem vabib hefir inn á lönd
annara, orðíð út rekinn utan með eignatjóni, og einkum þegar hann
hefir náb ab leggja undir sig nokkurn hluta lands, áður hann yrði
á hæl rekinn? Og tjónið þótti ætíð léttbærara, ef sigurs varð anbíb,
og hann út flæmdur; Þ\'Í þá var með áhuga og fjöri hugsað um, ab
bæta tjón þetta svo fljótt sem yrðl. En hvað er eignatjón Norð-
lendínga að meta á móti eignatjóni Sunnlendínga? Norðlendíngar
hafa unnið sigur á sýkinni, og hafa þar með sameínuðum kröptum
hjálpab ser sjálfir og þab "el, og þar til hjálpab Sunnlendíngum um
nýjan og mikinn fj,írstofn, og eru manna fúsastir til, ab gjöra það
enn, ef hættunni væri frá rýmt. En hvernig stendur nú hagur Sunn-
lendínga '! Hvílíkt ógurlegt eignatjón er her ekki orbib nú í 3 ár?
Nú er ekki lifandi í þessum Iækníngasýslum meira en 8 kindur af
hundraði hverju, og mer er nær ab halda, ab þab se svo gott sem
eingin se lifandi af því öllu fe, sem í þessum 3 sýslum var á'bur;
því mjög margt er á næsta ári inn flutt úr Rángarvalla- og Mýra-
sýslum, sem eg ekki "eit tölu á, en mun nú vera komið í skýrsl-
urnar. Fyrir utan fj,írtjónib sjálft eru aðrar eigur manna svo burtu
íoknar í ýmsum tílkostnabi og fyrirhöfn þessara árángurslausu lækn-
fngatilrauna, meðalakaupum fram ab þessum tíma, og allt, sem sá
kostnaður hefir haft í för með ser, all þa'/) væri ógurleg summa, og
verður ekki til ríkisdala vírt ; [afnaðarsjéðurinn eyddur, og búib ab
taka upp á hann stórkostlegt lán frá Danmörku; sveítarsjéðir eyddir,
og þeir, sem geymdir voru sem helgidómur í STO nefndri fjárhirzlu
þessa lands undir æðstu vernd lundstjdrans, sem til yrði gripib, ef
á lægi að kaupa þeim fátæku meðlimum hvers sveitarreIags brauð
með, og einginn annar mátti snerta til annarar brúkunar, eru teknir
með valdi, og fleygt út fyrir ónýt kláðamecöl, móti vilja þeirra, er
áttu; d}~ralæknar feingnir frá Danmörku, sem stjórnin verður að senda
með ærnum kostnabi híngab, til að hlaupa um meðal fólksins og
kláðakíndanna, og eiga ab ry'bja sýkinni burt; hún situr kyr fyrir,
og skepnurnar drepast allt í kríngum þ,i og í höndum þeirra, og
þegar þetta ekki dugar, sendir komingur vor enn 2 fulltrúa sína, til
ab gjöra nú enda á þessu og reka út þenna 6fiignu'b, og leggur í
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lófa þeirra 30,000 rd. til kostnaðar "i'ð þessa athöfn; - er þetta
ekki eignatjón? því þó Danir í beztu meiníngu hlaupi manndóms-
lega og bröðurlega undir bagga, þegar innbúar suðurumdæmísins,
sem liggja undir þessum ófögnu'ði, eru þrotnir ab efnum, þá kemur
það fyrir sama, þuð er jafnt eignatjón fyrir því, þ6 Danir hafi lagt
fram styrkinn, þegar hinir voru þrotnir að efnum. En hver er mí
orðinn árángurinn? Má eg spyrja: eru þessar fáu skrýmur, sem
eptir sl6ra, læknaðar? Eg segi nei I það fer fjarri, eða sýnið þið
mer allæknab fe I Eg held einginn geti það; því enn er, og það her
í kríngum sjálfan aðseturstað landlæknisins sjálfs kláðavella á öðrum
hvorum bæ, og uppi í ýmsum stöðum í þessum fáu hræðum, sem
enn sl6ra, þrátt fyrir öll þessi mörgu böð og alla fyrirhf;fn; svo eg
er allt af af reynslunni a'ð sannfærast nm, ab þessi djöfull ekki verði
út rekinn utan með hnífnum, og þó það se nú orðið miklu verra en
fyr, þá er samt betra seint en aldrei. þó þetta se nú mín sann-
færfng,'þá vildi eg samt sem nefndarmaður svo mikið beygja hana
undir þá konúnglegu erindsreka, að leggja ekki til að svo komnu
algjörðan niðurskurð, heldur að þeim gæfist færi að reyna lækníngar
eitt árið enn, og færa það sjúka fe nú saman, svo hægra velttl fyrir
þá, að beita lækníngatilraunum sínum með fullum kraptl, en hafa
utan um súrdeig þetta svo öfluga verði, ab það ekki gæti spillt öðru,
og því verð eg a~ vonast svogöðs til hins háttvirta þingmanns Ís-
flrðínga, sem er annar þeirra konúnglegu erindsreka, sem er landi
vor, og oss a~ göðu einu kunnur, og sem ver höfum borið hi'ð mesta
traust til, og berum enn, og var því svo viturlega gjört af vorum
góða konringí, að senda oss hann, til a~ reyna að stilla vandræði
þessi, og annan mann danskan, ágætismann og spekíng a~ viti, þá
vona eg svo göðs til þíngmanns Ísfírbfnga, a'ð hann muni bæðí finna
ser þarft og skylt, a'ð fara líka nokkuð a'ð skynsamlegum ráðum
fulltrúa þjóðarinnar; því það veit hann vel, að það hefir enn í gegn-
um aldir ekki tekizt nokkrum konúngi eða hershöfðíngja, hversu
voldugur eða vitur sem verlð hefir, að bera sigur úr býtum, hafi
liðsmenn e~a þegnar þeirra ekki með alefli viljað fylgja, heldur skot-
izt undan merkjum þeirra, og með því eina ráM er ekki vonarlaust
enn, a'ð hann sigrist á ó"in þessum, að hann taki þ,i stefnu, sem
allir vilja með albuga leggjast á eitt með honum, sem eg verð að
vona að hann gjöri.

þa'ð er eitt, sem ekki hefir gjört lítið tiI í þessu máli að æsa
það, og þar liggur nú einkanlega í það töfra-afl, er eg um gat, þa'ð
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er vlllupostullnn "Hir'Mr((, sem sá 6. konúngkjörni hefir á kostnað
prentsmtðju vorrar verið a~ púnga út í þjöðlna ásamt með þingmanni
Reykvíkinga, sem hann þ,i fór a~ hnýta ap tan í sig, en sem hefir
ekkert vlt á þessu máli, hvorki sem víslndamaður í þeirri grein, og
í búsældartilliti miklu minna, en vesalastl smaladreingur í sveit;
það sýndist þó nær formi, a~ taka með ser til þess starfa Teit Finn-
bogason; hann er þó nefndur dýralæknir, þó aumur þyki í þeirri
mennt. Í riti þessu hara þeir drjrigum gcrtað yfir framgaungu sinni
og aðgjörðum með Iækníngaheppnl, sem reynslan sýnir þó nú a~
hefir verið eintómt skrum; törra~ með því suma menn til a~ leggja
trúna~ á þetta, og korníð þeim til að eyða efnum sínum og kröpt-
um til ónýtis, og dregið þá með því níður í vesöld og volæðl ; Iast-
a~ gýfurlega a~gjör~ir bæðí embættismanna og annara, er ekki hafa
viljao dansa í blindni eptir þeirra pípu, og hröpuð svo aðgjörðir þeirra

. sem skaðsamt eitur fyrir velmegun þjó~arinnar, bæðl frammi fyrir henni
sjálfri, og eins frammi fyrir stjórninni, og með því reynt a~ sá sandi
i augu henni, fyrst með að hafna vlturlegri ályktun flestra þíngmanna
1857, og svo að hún vogaði ekkert að gjöra fram a~ þessum tíma;
en eins og þeir hafa kallað her til hærra og hærra, svo vil eg nú
sem bóndi, og mebbréðlr þeirra her í salnum, raðleggja þeim heil-
ræbl, og einkum þíngmanni Reykvíkínga, sem ekki hefir betra vit á
máli þessu en klabaklnd, að þeir fari nú ab kalla lægra í þessu
máli, og helzt aD þeir vildi þagna; þvi það segi eg þeim satt, a~
flestir sveltabændur, sem skoðað hafa rítlb, og kenningar þess, og
sjá aflelðíngar þær, sem mí eru fram komnar, virða minna þetta óp
þeirra, en þrændur virtu forðum gól hundsins Salus (Forseti hríngir),
þegar hann var settur í hásæti konúngs þeirra að þeim nauðugum.
Þíngma~ur Reykvíkínga sagbl, a'b írarníð hefðí verið glæpaverk með
klndadr.ípí í Rángárvallasýslu af nlðurskurðarmönnum ; eg legg nú
eingan dóm li það ; mer þykir það alllíklegt, a~ einhverir kunni
ao finnast í þeim flokki, sem er allur þorri landsmanna, sem kunni
a'b gjöra eitthvert illt verk, og hafa mörg þau afbrotaverk, sem her
hafa á"ður á landi fyrir kornið, ekki verlð í neinu sambandi vi~ þann
niðurskurð, sem nú hefir gjörour verið, til a~ hefta framrás sýki
þessarar. En vi~ svo kölluðu niðurskurðarmenn teljum það líka illt
verk, ef leitazt er við, a'b flytja khíðasjúkar kindur inn í heílbrigð
beruo, sem eg hefi þó líka dæmi upp á ao bæði hefir verið gjört,
og lfka leitazt viD að gjöra. Eg veit, a'b þíngmanni Reykvíkínga
þykir það ekki illt verk, .því hann vill einga verðl hafa á hentug-
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um stöðum, og lætur sig eingu skipta, þ6 sy1d þessi gángi yfir allt
land; en þetta álítum vi~ eitt hlð vesta verk, ef hellbrlgð byggðar-
lög af þessu handarvíki eru sett í kvalir og dauða, Eg vll því vona,
a~ þíngmenn ekki láti tóma háreysti fæla sig, en skoðí sig "el um,
hvort þeir sjá annað betra r~í~, eins og nú á stendur, en halla ser
a~ uppástringum nefndarinnar; ef þíngmönnum s)!nist rá~, a'b fallast
á breytíngaratkvæðl þau, sem leingra gánga, þá mun eg verða þll
líka fús a~ fylgja þeim.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: vm undírbúníngsumræðu
máls þessa reyndi eg til, ab sýna fram á allan þann tvísklnnúng,
sem var í öllu álitsskjali nefndarinnar. þa'b þykist gánga út frá
því, að lækníngarnar se hið æskilegasta, en þegar öllu er á botninn
hvolft, er au'ðseb, ab hinn strángasti niðurskurður liggur til grund-
vallar. þetta gefur mer enn ástæðu til ab fara nokkrum orðum um
múm, og einkum um samjöfnnb milli læknínga: og niðurskurðar, og
gjöri eg það reyndar einna helzt til þess, ab sýna vlrðfngu mína
hinum háttvirtu þíngmönnum, sem' eru á annari skoðun en eg í þessu
máli. Eg ætla þá fyrst ab skoða þetta mál frá því sjónarmi'bi, sem
allra næst liggur, og serhverjum er í augum uppi. Þegar skepna
manns verður veik, þá verður það flestum fyrst fyrir, a'b gjöra henni
til göða meðan menn geta, en hlaupa ekki í að drepa hana fyr en
útse~ er um, a~ hún getur ekkl llfað ; þetta sýnir mí reynslan; en
her er nú öðru máli að gegna, þegar teklð er til nlðurskurðar ; því
a'tl eigendurnir eru eins og í bardaga "i'b sínar eigin skepnur, og þá
er sjtílfsagt, a~ þær verba a'tl lúta, "egna þess þær eru varnarlausar,
og lagðar undir fætur húsbænda sinna. þetta er það, sem hefir leitt
menn til þeirrar skoðunar, ab menu se skyldir ab bæta veikindi
skepna sinna, og hjúkra þeim, og með því gjöra þær arðmelrl fyrir
sjálfa sig. En þegar veikindi Ii skepnum manns koma fyrir, þá fara
menn í þeim efnum ab eins og í flestum öðrum, að menn leita lags,
eða leita ser ráða hj,í þeim, sem hafa bezt vit á meðferð skepna og
lækníngum. þetta er líka samkvæmt því, ab menn fylgja sjálfir ráð-
um læknanna, Því þegar menn eru veikir, þá gjöra menn það, sem
læknirinn leggur fyrir mann, og taka hans raðum og áliti á eðll
sjúkdómsins; ættum ver þá ekki eins að fylgja læknarabum, þegar
skepnur vorar eru velkar?

Þegar mál þetta kom til umræða á seinasta þíngi, voru menu
því miklu ókunnugri en nú, og hafðl þá svo að segja einginn aðra
hugmynd, en að klábi þessi væri ólæknandi pest, og vildu því ekki
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einu sinni reyna lækningar; þessar umræður ollu því, a~ margir
gripu þa~ haust til niðurskurðar, Menn höfðu þar a~ auki fyrir ser
dæmið af fyrra klabanum, frá 1772, þegar Thedal stlptarntmaður
gekkst fyrir, að niður væri skoríð. Af þessu leiðir, að menn hafa
byrja~ á, að álíta niðnrskurðinn eina meðallð, en eg get sagt þeim
það, ab meb því sýna þeir, að þeir eru lángt :i eptir tímanum, því
menn hafa síðan fundið þau meööl vi~ sjiikddml þeesum, sem hafa

reynzt óyggjandi, og eru nú vlb hölO í flestum löndum, og eru þessi
meööl þar að auki miklu munnneskjulegri. Mer sýnist, að menn
hefðl fullkomlega getað ætlazt til, a~ Íslendíngar hefði í fyrstu af

allri alúð reynt að lækna skepnur sínar, og þegar reynslan hefði þá
sýnt, a~ lækningar gæti ekki dugað, þ.i fyrst hefði þeim orðlð fyrir
a~ grípa til 6yndisúrræ~anna, að drepa niður; því sú skepna, sem
einu sinni er dauð, lifnar þó ekki aptur, h(1O er mlsst a~ fullu og
öllu. En þetta er mí ekki gjört, heldur er fylgt hinni fyrri stefnu,
8~ eyða öllu fyrir sjálfum ser, án þess að reyna fyrst a~ bjarga
því, sem kostur væri á a~ bjarga. AMerMn í þessu mali er ann-
ars her á landi öldúngis hin sama, eins og avallt endranær, þegar
einhver ný skoðun fer a'b ryoj:l ser til r1Í1ll8; þeir sem fyr:3t koma
með hana, eru kallatír helmskíngjar og föourlandss"ikarar og öðrum
illum nöfnum; hinir, sem fylgja gömlum óvana, ern kallaðir hyggn-

ustu og reyndustu og beztu menn landslns ; en hin nýja skoðun
ryður ser smásaman til rúms, eptir því sem menn fara a~ smásjá
fram á, að Slí aðferðin er betri, a'b reyna að bjarga skepnum sínum,
heldur en a~ skera þær jafnskjótt og þeim verður illt. Nú eru menn
komnir á næsta stig frá beinlínis nlðurskurðl, því mí eru margir,
eða allir enda, sem játa, a~ sýkin se vel læknandi í sjalfu ser, en
ekki her, "egna þess að við séum her undir verra loptslagl, en all-
ar aðrar þjóbir; menn se her almennt sléðalegrí og trassasamarí en

annarstaðar ; vi~ getum ekki her ná~ til meðala, vegna þess landið
Be svo afskekkt, o. s. frv. Eg vildi mí helzt óska, a~ "er tækjum
heldur þa~ ráM~, sem betur gegnir, þ(l a~ seint sð ; og þó að margar
hindranir se á ab fram fylgja lækníngum, þá megum "er þó ekki í-"
mynda oss þær ögurlegrt, en þörf er á, fyr en "er sjáum, að ver
getum ekki yfir stigi'b þær. Ef klá~inn væri ólæknandi, þ/i yrðl hann
a~ vera það annaðhvort af náttúrunni, eða af þeim krlngnmstæðum,
sem eru komnar undir fríviljn manna. Nú er einginn, sem segir,
að hann se ólæknandi af náttúrunni, fremur her en annarstaðar; þá
hlyti hann ll~ vera þa~ af Irívilja manna, eða af því, a~ þeir hetöi
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ekki alrið í ser eða framtak til a~ gjöra það, sem gjöra þarf; en eg
hefi nú í sumar heyrt marga menn segja, að eptir því, sem þeim
lærist aðferðin "ib lækníngarnnr, þá þykir þeim ekki orðið annað en
leikur ab lækna kindur af kláða á 6 vikum; og þetta eru sömu
mennirnir, sem töldu klaðann ólæknandi pest í hitt fyrra, áður en
þeir þekktu meðöllu og aðferðina, Þessum mönnum trúi eg, og
þeir hafa líka reynslu fyrir ser; eða skyldi þeir nú vera orðnir
heimskari en þeir voru þá? Skyldi þeir þá hafa veríð teljandi í röð
spekínganna, en nú vera setjandi í hóp heimskingjanna?

Vibvikjandi því brimannslega, þá kunna sumir að vera á því,
a'l> það se rett búnabarabferð, að drepa niður feð; en þeir verða þá
að gefa ser pað fyrir fram að minnsta kosti, að nógur fjárstofn se
til, svo að þeir geti felnglð fe aptur í staðinn, En þetta verbur
ætíð hæpið, og ekki nein búrnannsaðferð, jafnvel fyrir einstaka menn,
en alveg ófært, þegar talað er um, a~ drepa allt fe í 4 sýslum. Það,
sem mest ríður á í þessu atríðí, er, ab hafa það hugfast, a'l>hinn
einstaki maður má ekki líta á sín eigin not einúngis, eða hvað hann
geti komizt af með, heldur verður hann að skoða fe annara, sem sitt
eig lð, Eg á einga kind, en samt get eg ekki annað, en skoðað hverja
skepnu annara í þessum kríngumstæðnm sem eg ætti hana sjálfur,
eða sem landsins eign, sem eign þjó'ðarinnar, og því vil eg ab sem
bezt se farið með hverja skepnu, og sem flestu bjargað, en eg álít
synd að drepa þær ab nauðsynjalausu, þegar þeim verbur bjargað,
og eyða þannig fe landsins. Niðurskurðurinn er þ\'í ekki brimanns-
legur, en lækningar eru á fremra stigi í brimennsku en niðurskurð-
urinn; eða skyldi það vera búmannslegt, ab bíta feb út steypast í
kláða, án þess ab hyggja að því, eðahafa abgæzlu á Þ"í? það mun
þó hver brimaður sanna með mer, að minna kostar að hafa stöðuga
aðgæslu á fenu, en að bíta það steypast út fyrir nenníngarleysi, og
neyðast síðan til, a~ verja margföldum kostnað! og umhyggju til
læknínga fj;írins, eða ab skera niður fe sitt ab öðrum kosti. Þa'l>
hefir verlð sagt, að níburskurðurlnn kæfi klribann í fæðíngunní , en
lækníngarnar ali hann; eg neita því ekki, að niðurskurðurinn tekur
fljótar af, og hin dauða kind verbur ekki aptur sjúk, en dautt er og
vereur þó altend dautt, fjáreignin er eydd, stofninn er eyðilagður,
mikil auðæfi eru spillt fyrir landinu, og það eina, sem menn geta
huggað sig "ið, er það, sem hrossalækuirínn sagðí forðum um sjúk-
líng sinn: hann dó reyndar, cn sóttin fór úr honum. Her munar
ekki um f,lar kindur, 4 eða 5, en það munar um 10 til 20,000 fjár,
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og hverju em menn nær, þegar menn vita svo ekki, hvort sjúkdóm-
inum s~ út rýmt eða ekki, en það vita menn aldrei með níbursknrði;
það er víst, ab lækníngarnar þurfa lángan tíma og mlkíð ómak, og
nákvæma pössnn, en með þeim vita menn þó, hvað menn gjöra, og
hvernig lÍ stendur. Í fyrra haust þótti mönnum ekki ísjárvert, ab
skera niður á nokkru svæðl lÍ Suðurlandi, Því þá var nög fe bæðí

fyrir norðan og austan, en hvernig fór'? - Fellivetur kom lí eptir,
og nú er ekki fe atlögu, hvorki fyrir norðan ne austan, Nú mega
Rángæfngar, sem skáru nlður í fyrra, og treystu fjárl<anpum nyrðra
og eystra, nægjast með lítinn eða eingan stofn. Ef DlÍ kemur aptur
annar eins vetur og.vselnast, hvar er þá stofn ab fá? Menn "ita
heldur ekki, nema klaðinn liggi nlbrl í sumar og framan af í haust,
og korni upp 'i vetur, eins í þessuabkeypta re og hinu, eða í þeim
svo kölluðu heílbrlgðu héruðum, þegar ekki er hugsað fyrir neinu,
nema nlðurskurðl. þab er ekkl heldur vissara, ab verja samgnung .•
um með vörðum en með lækníngum. Niðurskurðurlnn er eins og
þegar menn höggva rjéðnr í skóg, þá slær stormum og hrefviðrum
nib ur í rjó'ðri?l, og blæs upp allan skóginn, en hinn, sem kann a'ð..

ferðina, griejar skóginn þar sem vib þarf, gróðursemr og læknar hann
og hlynnir ab honum, en eyðileggur hann ekki.

Eg hefi nú sýnt þessi tvö aðalsjénarmið, semskoða má þenna
sjúkdóm frá, og eg "ii segja hinum háttvirtu alþínglsmönnum það,

ab þeir verba ab vera mjög aðgætnlr í þessu máli, að þeir ekki spilli
þar, sem þeir eiga ab bæta, og án efa vilja bæta. Eg "ii, ab al-
þingi ~ýni það í þessu máli, ab það geti sett sig á það sjónarmið,
sem sýnir augljóslega, ab það se fært um, ab eiga þátt í ab stjórna
þessu máli. þilb getur sýnt þetta með því, ab byggja ab eins á
dómi þeirra manna, sem hafa fullkomna þekkíngu á malinu í eðli
þess, byggða á reynslu margra landa; meb því, ab styrkja framkvæmdir
stjórnarinnar í þá stefnu, sem byggb er Ii þessara manna dómi og
reynslu,en alþíngi má ekki sýna sig í, ab vilja grípa inn í það, sem
gjört, er, til ab raska því, eða ab kveykja efasemdir og dreifa sögum

út um landið, sem skemma alþýbu og spilla vilja hennar til ab gjöra
þa'b, sem rett er. Ef menn vilja hafa út rýmt kl.íðanum með lækn-

ingum, - og það segist nefndin þó helzt vilja, - þá Yerba menn ll~

vara sig á því, ab ala ekki níðurskurðarhngmyndlr, og það situr
ekki á þeim, sem eiga ósjúkt fe, eða alls ekkert, a'/) kreppa ab hin-
um, sem eiga klábasjúkt re, til a~ eyba stofni þeirra bótalaust. þab

er sjálfsagt, að það er verkun, þó menn kvíM fyrir, ef klabínn kem-
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ur til þeirra, en hinir háttvirtu þíngmenn af) norðan, austan og vest-
an verða a~ setja sig í hinna stað, og vara sig á því, a~ þó sumir
kunni enn að vera niðurskurðarmenn í suðuramtínu, þá eru hinir
enn fleiri nú, sem vilja lækna, og eg vil ekki á nokkurn hátt vera
með a~ hindra þá, því mer þykir of mikið varið í framfarir þeirra
t1I þess, að eg víljí gjöra þær að eingu út í bláinn. Ef alþíngi
hefði löggjafarvald, þá kynni það að geta framfylgt öðrum ráðum í
þessu máli, eða neytt stjórnina til að fara öðruvísl ab, eða stökkt
þeim úr sæti, sem ekki væri eptir þess vilja ; en nú er alþíngi ekkí
nema rá'bgjafarþíng, og fl meðan skoða eg alþíngi eins og úngan
mann, sem verbur að læra ab hlý~a, áður en hann getur feingi~ ab
skipa. Elns verður alþingi a'b víta, hvernig rábgjafaþíng verður a~
fara ab, áður en það fær framkvæmdina í hendur. Hinir háttvirtu
þíngmenn vita, ab þeim er feingin framkvæmdin í hendur, semjafn-
vel þíngmenn sjálfir þykjast hafa bezt traust til, eða sem bezt eru
faung á. Eg ætla ekki ab ætlast til meira trausts af þínginu, en
eg á, en það þykir mer undarlegt af nefndinni, a~ hún "ill hindra
það, sem hún þykist vilja, handar á móti lækníngum, en þykist þó
vilja þær; kvartar um útlenda harðstjórn, en gjörir þó alla innlenda
stjórn ómögulega; segir ab lækníngar se æskllegastar, en heldur þó
einmitt fram því embættísvaldl, sem mest hefir fylgt fram níðurskurðí,
og vill sem fyrst hafa því valdi af létt, sem fram fylgir lækníngum.
Mer sýnist nú, að þegar menn viðurkenna, ab lækníngar liggi næst
og se beztar, þá ætti þfngíð ab taka með þökkurn fe því, sem veitt
er til ab fylgja þeim fram, og bíta þær í te, eba lofa mönnum þó
ab minnsta kosti að vera í friði, til ab koma fram lækníngunum sem
bezt þeir geta.

þa'b hefir verið rætt mlklð um, hvort kláMnn se innlendur eða
útlendur, og það hefir verið sagt, ab það se svarlð með eltum, a~
hann se útlendur, en það verð eg nú ab segja, ab er ekki nema
undarlegur misskilníngur. Eiðamtr eru ekki annað en það, a~ her
hafa einúngis verlð yfirheyrð fáein vltní heim árum eptir ab hin ensku
lömb komu ab Mýdal. Slí rnabur er her á þíngi, sem stób fyrir
þessum þfngsvi,tnum, og ef eg Illan rétt, þá hefir hann skrifað, ab
hann áliti þar með alls ekki sannab, ab klaðlnn se kominn af þess-
um lömbum; hann getur sagt til, hvort eg mishermi þetta, en um
sama leyti og klaöínn brauzt lít í Mýdal og var her syðra, skrífaðl
amtmaðurinn í vesturamtinu stjórninni til, - eg trúi um veturinn
1856-57 -, ab kláN væri í Mýra- og Dalasýslu, og bað stjórnina

1612



um lyf og um a~ senda dýralækna, til a'6 reyna a~ lækna hann.
Sama IÍri'6 var tala'6 og ritað um 6þrifaklá'6ann í Húnavatnssýslu ;
skoðanir á kláða flíru fram í Eyjafjaroarsýslu, og í AxarfirN voru
um haustíð 1857 skorin lömb úr klaba ; það hefi eg bréflegt. Menn
geta sagt, a'6 kláðinn þar se ekki saknæmnr, en hvað kemur þá til,
ab hann er saknæmar her? E'6a ætli það se af því, ab klabínn se
annar í ebll sínu? þa'6 segir einginn af þeim læknum, sem hefir
tiI hlítar raunsakað þetta mal, heldur er það korníð undir ýmsum
kringumstæðum. Eigi að sfður, þ6 kl;íN hefbí stúngib ser niður her
og hvar um allt land, stéðu margir fastir á því, áb sunnlenzki kláð-
inn væri hinn eini saknæmt, og ætluðu a'6 verja honum með vörðum
á fjöllum uppi. En reynslan sýndi, a'6 :iri eptir hafði klaöínn smog-
ib verðina, sem voru lÍ fjiiIlum, og komib - evo segir sagan - frá
Reykholtsdal norður í Húnavatnssýslu. Læknar segja nú reyndar
a'6 ReykhoItsærin muni hafa verlð saklaus, og a'6 klaðínn muni hafa
verið innlendur í héraðínu ; en hvort sem er, þá er það víst, að
verðirntr hafa ekki varið klá'6anum.

Nú vil eg sýna hinum hattvirtu þíngmönnum fram á, hvað níð-
urskurburinn hefir áorkab. Árib 1857 var skorinn valdskurbur lÍ

tveim bæjum í RángárYllllasÝdlu, og þá "ar sagt, ab nú hefðl verið
n6g skorið, og hinn háttvirt] þínginaður Rangvellínga sagbt 1857 á
þingi, a'6 þá væri sú sýsla alveg heil og kláðalaus, en í fyrra var
blín samt öll Saman útsteypt. þá "ar aptur skorið niður eptir því,
sem menn vildu sjálfir, sjúkt fe eða heilbrigt eða grunað, og eyðí-
lagður mestur hluti af fjárstofni sýslunnar, svo nú er helmíngur henn-
ar alveg sauðlaus ; í hinum sýslunuDl eiga lækningarnar ab hafa
drepið, en ef satt skal segja, þ;í eru það niðurskurðarmennírnlr ein-
mitt sem hafa valdlb því, bæði með sínu dæmi, og með því, að þeir
hafa komið þeim 6tta inn hj;í öðrum, ab lækníngarnar dugi ekki,
nema um tíma, og þeim verði ekki komlð víð, nema á 10-20 kind-
um, þar sem hið sanna er, ab maður getur haldið svo mörgu fe
heiIbrigbu og læknað þab, sem maður hefir efni á að hafa undir reglu-
legri pössun, Vi'6,'íkjandi nlðurskurblnum, þá er það sagt f nefndará-
litinu, að í suburumdæralnn hafi farizt 5 kindur af 100af klaðanum,
en nefndin getur ekki þess, ab í Húnavatnssýslu "ill á einum mánubl
drepinn niður þrlðjringur ar öllu fenu í sýslunni, mestallt heilbrigt,
og þar hjá á vesta tíma árs, oghvab eru þá Hiinvetníngar nú betur
farnir? þeir hafa litlar sem eingar skaðabætur Ieingið, og hinir amts-
Mar hafa bebi'6 miklar búsyfjar af, sem ekki er se'6 fyrir endann á.
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Ao svo mæltu ætla eg að leyfa mer a'b snúa mer að uppástúng-
unum á atkvæðaekrannt. Um staflíð A ætla eg nú ekkl að fara
mörgum orðum, því hann mun líklega þegar vera dæmdur, eptir
þeirri stefnu, sem mallð hefir haft her á þínginu. Eg get enn sem
fyr einga þýðíngu seo í uppastúngu nefndarinnar e, Ii það getur ekki

staðið á neinu, þó alþingi fari að lýsa yfir abyrgð þeirri, er stjórnin
hefir hvort sem er á meðferð þessa máls; eg held, að sá rettm, sem
alþíngi þar með ætlar ab geyma ser, verðl ekki arángursmfkíll, því
það eru ekki nema tóm orð i eg læt það öldúngís vera komið undir
hinum hátt, irta konúngsfulltrúa, að hve miklu leyti honum þykir
eiga víð, að taka á métl eða mæla með slíkri uppásnlngu. C, II, 1.,

um hina svo nefndu tryggu verði, held eg ao rðttas] væri, að yfir-
Lita mönnum heima í héruðum, og eg verð að játa, að eg hefi ekki
mikla trú á fjallavörðum, eða ao setja verði á Kjöl, því það lí lít
eg ekki annað en barnaspil ; það getur verlð, ab á sumum stöðum
se gagn að vero i, en nú se eg einga astæbu til þess, þegar menn
gjiira ser allt far um, ao ao skilja sjúkt fe frá heilbrigðu, gæta fjár-
ins heima, þar sem grunað er, og baða svo víða sem þarf. þar sem
í upp.istringunum er talað um embættisvald amtmannanna, þá get
eg ekkl sklllð, að þíngmenn se í vafa um, ao þegar hinir konúng-
legu erlndsrekar finna ástæðu til, að gjöra níðstafunir í þeirra um-

dæmum, þá hafa þeir vald til þess, og amtmaðurinn er skyldur að
styrkja þá til, að fylgja því fram, eins og stlptaintmaðurlnn hefir
líb híngab til með allri alúð styrkt okkur ; hins sama vonum "io
einnig af hillum amtmönnunum, ef á þyrfti að halda. Eg er sam-

dóma hinum hattvirta forseta, ab það ~e gott að þreingja svlð sýk-
innar, og það munu eingir fremur vilja en erlndsrekarnlr ; \'io vild-
um helzt, ab kl.íbasvlðlð væri svo þraungt, að það væri ekki nema
einn bær; en það er yfir höfuð mest komið undir því, hvað menn
meina, þegar menn tala um að þreíngja svið sýkinnar. Hinn hátt-
virti forseti heIt líka fram e, ll, 4, en á því er e~ töluvert deigari.
Breytfngaratkvæbl þíngmannslns frá Snæfellsnessýslu komu mer reynd-
ar nokkuð á óvart, því eg heit hann værí meiri lækníngamabur en
svo, og vær! ekki svo mjög lÍ eptir tímanum, eins og mer sýníst
lýsa ser í uppnstringum hans, þv] þær eru Iíkastar þVÍ, að þær væri
komnar fram á dögum Loðvíks ~jórt;inda. Eg veit ekki, hvort hann
ætlast til, að menn skuli virða ab vettugi rett eiganda á renu, þar
sem menn eiga ab vera skyldir til að selja það eður skera. Hann
ætlar kaupendum styrk af þeim 30,000 rd.; en þa~ er skoðunarmal,
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hvort fe'b yr'bi ekki dýrara en þeir 30,000 rd., eg er reyndar víss
um það yrði, þa'b er yfir h1ifu~ a'b tala skrítlð, hvað mart menn
ætla a~ gjöra með þessum 30,000 dölum; það er eins og þeir væri
slík uppspretta, sem aldrei gæti geíngið upp; þegar þeir eru nefndir,
þá segja þeir, eins og haft er eptlr manninum: "n6g er hafið til að
drífa f(l, en eg er samt hræddur um, að þeir mundi ekki endast
til ab kaupa allt það fe, sem mí er í Borgarrjar~ar8ýslueinni,auk
heldur meira. Af uppástúnguatribunum geta menn heldur ekki seb,
hvaða fe meint er, hvort það er klábafe eoa allt fe, sem til er í
sýslunni; eg ímyndnbl mer, ab þíngmaðurlnn mundi álíta það heilbrigt
fe, sem ekki er með khíða, og viðurkenna, a~ læknaða fe~ værl eins
heilbrigt og hitt, sem eíngan kláða heföí Ielngíð ; en eg get einga
ástæ~useo til að út rýma því fe, sem er jafnvel betra en hitt mundi
verba, sem aptur kæmi. þar sem nefndin talar um, að skora á er-
indsrekana, þií er það öldúngie :í þíngsins valdi; vib munum gjarn-
an "ilja koma okkur saman víð góba menn í þessu máli, en eg vona,
ab þíngio mlsvlrbl ekki, þó víð skipum ekki mönnum tilgángslaust ab
kaupa eða selja fe sitt; okkur hefir ekki einu sinni komið til hugar,
ab gæta ab, hvort vio heíðum vald til þess eða ekki. Eg er viss
um, ab hin fyrri askorun er ekki ab skapi Borgfirðínga, svo eg veit,
ab þíngmaðurlnn þaðnn hefir ekki meiri hluta kjósenda sinna mco ser.

Nú vil eg leyfa mer ab svara því nokkrum orðum, er einstöku
menn hafa orðíð til ao benda að mer. Þíngmahlrinn fril Austur-
Bkaptalellssýslu skýrskotaðl til "Ávarps(( okkar til Íslendínga um, ab
kláM kæmi þráfaldlega í öðrum löndum; en þar er ekki sagt, ab
hann komi upp aptur og aptur, heldur að hann komi þar opt fyrir,
og það er ekki ab undra, þó kláM komi þar í fe undir heitu og
saggasörnu loptslagl, en þab er einmitt þetta, sem hefir kvatt þá til,
ab bæta fjárrækt sína. þar ern trassar líka, eins og her, en stjórn-
in í hverju landi tekur alvarlega í taumana þegar þarf, og lætur
annaðhvort lækna eða skera eptir vissri stefnu. Hann sagði líka,
ab einstakir menn kynni ekki ab blanda lyfin; en þau eru blönduð,
þegar menn fá þau, og þarf ekki annað, en slá í þau vatni eða
hlandl, þar sem þíngmennirnir frá Norbur-Þfngeyjarsýslu og Húna-
vatnssýslu sögðust ekki skilja i, að menn fyrir norðan læri óánæg~-
ir með níburskurbtnn, og skoruðu Íl. mig, að tilgreina þá, þá finn

,eg mer ekki skylt, ab nefna alla þá, sem eg talabí lið. Eg get
sagt það, ab það "ar almennt álit í vesturhluta Húnantnssýslu og
norðurhluta Strandasýslu, ab nlðurskurblnum hafi veríð framfylgtgíf-
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urlega, bæði með lögum og 6lögum. Hvernig hefir verið fari<l a()
víð Kristján í St6radal, eða vi~ sera Gísla Ii Staðarbakka ? Fleiri

bændum hefir verið gjörour a~.úgur, jafnvel um nótt, til að kúga
þli til að skera nlður heilbrigt fe; þarf eg að geta um, hver aðferð
hefir veríb höfð víð Jánas á Rófu, Andrés á Bjargi og fleiri? Eins

hefbi verið skorlð á Vatnsnes i, ef einstakir menn hefði ekki sett sig
á mritl því, og hefði því orðlð framgeingt, þá hefði Vatnsnes verið
j fári mí. Stefán bóndi á Ánastö~um, merkur maður, sagði mer,
a~ hann hefbl opt se~ og haft kindur með verri kláða, en þessum
svo kallaða sunnleuzka, og hafi hann æfinlegn læknað hann; hann
heit þess vegna, a~ klaöl þessl þyrfti alls ekki að vera ritlendur,
heldur gæti "el verlð innlendur, og komið upp hvar sem er. þíng-
maður Hrinvetnínga mun nú reyndar ekki gjöra mikið úr d6mi hans,
af því fair þar í sýslu eru, ef til vill, á hans máli, en það er ekki
víst, a~ hans dómur se þar fyrir rangur, þ6 maðurinn se einn á
bandi. þfngma~urinn frá Dalasýslu fannst mer eins og halda bagal
sínum á lopti, og ætla að lesa messu yfir mer; eg viburkenni anda-
gipt þ.i, sem lýsir ser í ræðu hans, en þar sem sú var níðurstaðan
f henni, ab eg bryti lif mer hylli þjóoarinnar, ef eg yrðl ekki niður-
skurðarmaður, þá mun eg þó ekki láta af sannfæríngu minni þar fyr-
ir, metan eg "eit hún er rért, þa~ getur og "el verið, að lækn-

Ingarnar kunni a~ misheppnast, en eg geing glaður frá vinnu minni
ber, þó kríngumstæðurnnr kunni a~ hindra, ao verk mitt fái svo full-
kominn framgang, sem þa~ gæti Ielngíð ; eg hefi kann ske korníð oC
snemma, en það vona eg ab lagist með tímanum. Hann sagði, að
menn gjörðu klábann innlendan með lækníngakáki, en hann mun
geta sklllð það, ef hann gætir nl að, að klaðlnn loðir víð fe'ð, með-
an fe er til, eins og menn geta Ieingib k\;ioll, meðan menn eru til,
og þessi klaðí, sem her er, er eflaust innlendur, þó eg vilji elngan
veginn neita því, að klaðl geti einnig komið frli útlöndum, þíng-
maburlnn úr Suður-þtngeyjarsýelu sagbl, a~ stjórnin færi fram með
lagaleysl ; það er þá gott að þeir hafa haft lög fyrir niðurskurði
sínum NorNendíngarnir! Eg skil ekki, að það geti verið lagalaust,
a~ fara eptir konúngssklpun, og í hans umboði segja fyrir, þVÍ sem
þarf; hann sagðl, ao sumir hlýddi fyrir penfnga. og væri keyptir til
að lækna, en ætla mætti ekki segja líka, ab sumir hafi "erill lokk-
aðir til niðurskurðar fyrir penínga. þao lllunu þó allir vita, a~ það
"ar vonin um skaðabætur og um Ce aptur, sem lokkaði flesta j og
hvort ætli að sa mannúðlegra, að leggja fe til skyrks vi~ lækningar,
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eða a~ koma fram niðurskurði ýmist með h6tunum eða loforðum, sem
þá stundum aldrei verða ent. Hann sagM, að meðölín væri svíkln
og upp geingin ;' það held eg hann hafi dæmt bæði af hlutdrægni og
ókunnugleik. Þa~ em meböl til ví~a uppí í sveitum, þar sem veikt
fe er, og að þau s~ eða hafi veríð svikin, neita eg með öllu. þab
getur æfinlega vill borlð, a~ þau ekki vilji renna í sundur, og það
geta menn eingin svik kallað. Töbakíð held eg að Norðlendingum

fari"t ekki a~ lasta, því þeir hafa svo opt læknað með því, og það
meðal hefir bæbí verið til og ösvíkíð, sem eg vona þíngmaburínn
megi játa. þa'ð er a~ ö'ðrn leyti ekkert líklegra, ab kláðlnn hafi
komið frll Suðnrlandi í Norðurland, heldur en að norðan suður,

ept.r þeimupplýsíngum, sem nú eru komnar fram um norðlenska 6-
þrífakláðann ; því hver getur sannað, a~ manrinn í Holti se annarar

tegundar, ella að hann geti ekki tímgazt? Vibvíkjandi því, sem hinn
háttvirt! forseti sagði, þá þarf eg ekki ab halda svörum uppi fyrir
stj6rnina 1 því efni, en eg ætla einúngis að vekja athuga manna á,
að konúngurinn er vanur að svara ekki fyr tillögum alþíngis, en í
auglýsíngu til næsta þíngs; en hann hefir þó svarað þessu máli fyr,
því svarið liggur í raðherrabréfinu til stiptamtmannsins, sem hann ab
minnsta kosti skildi fullvel, og eins amtmaðurinn fyrir vestan, að því
eg hygg, svo þal> var ekki líkindi til, að hinn þriðji amtmaðurlnn
gæti verið í vafa um það. Hann sagði, að vi~ hefðum eingar rá~-
stafanir gjört í hinum ömtunum, og þar væri því einginn kláM.
þetta er satt, a~ víð höfum ekki fundið þar klaba, svo þörf væri á
nokkrum rll'ðstöfunllm þess vegna ab svo stöddu, en vib fundum, ab
heilbrlgðísastand fjárins var v~aet hvar Ii þann veg, að ldá'ði mundi
geta upp komið, þar sem nokkrar kindur voru nær á hverjum bæ
á bezta tíma árs með hrriðrum og jafnvel voggrísum, ekki ab nefna
færilús og fellilús. Samt heIt prófessor T$cherning, ab ekkí þyrfti
að gjöra ráðstafanir til læknínga á þessu, eptir því, sem á stendur
her á landi, þó hann ekki hefði þorað annað, ef það hefbí verið í
Danmörku. Af þessu er auðsætt, a~ heílbrígðtsástand fjárins er eíng-

an veginn tryggt, það er sem menn segja milli húsgángs og bjarg-
álna. Þa~ hefir veríð sagt, a~ baðantr se víða ekki fram farnar, og
það er satt, einkum í efra hluta Árnessýslu; en það er því a~ kenna
ab nokkru leyti, ab undirbúníngur baðanna var svo lángur, a~ kom-
ib var fram á slátt, þegar til átti a~ taka. Sumir eru heldur ekki
eins viljugír ab lækna og aðrír, og svo var það líka í Árnessýslu,

og þá þarf tíma til ab fá menn til að gjöra þab, se~_ gjöra skal]
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:en eg held það se eingin ástæða fyrir þfngíð til a~ óttast, að þess-

um sýslum verði ekki óhætt, ef þessu verður haldið áfram með stöð-
uglyndi, sem nú er byrjað, og vonum víð, að klaðanum verbí her
bráðum með öllu út rýmt, því hann er víða horfinn víð fyrsta og

annað bab. Sumstaðar er hann a~ vísu ekki horfinn, en þar verður
haldið áfram a~ baða, þ:ínga~ til fe~ er heilbrigt. Hinar almennu
baðanir eru líka miklu betur tryggjandi, en verðir á fjöllum, því
baðanir verja miklu betur útbrelðslu klaðamaursíns en nokkrir verð-
ir. þó að stjórn þessa máls af okkar hendi kunni því að vera á-

bótavant í sumu, þ:i verða menn a~ gá að því, að Ii sex vilma tíma
veibur ekki annað eins mál á enda kljað, og eg held, að ef hvert
annað mál hefði á hverjum sex vikum annan eins framgáng og þetta
hefir nú haft, þá mætti alþíngismönnum þykja það allgott, eptir því
sem víð höfum átt ab venjast.

Jón Petursson: Eg finn mer skylt, a~ svara áskorun þíng-
manns Ísfirðínga um próf þab, sem eg tók í Mýdal og Hraungerði

1857. Fyrir alþíngi um sumarið skipaði stlptamtmaðurinn mer að
rannsaka, hvort fjárkLitinn væri kominn af ensku lömbunum; og
samkvæmt þessari skipun tók eg þa próf bæðl í Mydal og Hraungerði
um það, hvað menn vissu um uppkomu og útbreiðslu fjarklabans á
þessum stöðum og þar í grennd, sem ensku lömbin höfðu verið; en
um leið og eg skllaðl prófi þessu stiptamtmanni, gjörðí eg honum

skriflega grein fyrir, a~ það að eins hefði geta~ gelngið út á a~ rann-
saka, 1l\"<1~ menn vissi um . upptök og útbreíðslu klaðans, en mer
væri ómögulegt að segja, að kláðinn væri kominn af ensku lömbun-
UUl, því mig vantaði til þess, a~ geta sagt það með rökum, alla þekk-
íngu í dýralækníugafræðl ; eg gat sumsé ekki tekið upp próf, nema
um það >Jfactiska", eða um sjálfa útbreiðslu klábans, ne upplýst ann-
að; en að draga út af þeim örækar ályktanir um orsökina, gat eg
ekki, því mig vantaði, sem sagt, næga þekkíngu til þess.

Framsögumaður: Eg skal ekki þreyta þínglð meb lángri ræðu, enda
-get eg ekki btíizt víð því, ab þíngtð mundi vilja hlýða eins leingi á mi g,
eins og þíngmann Ísfirbínga ; eg þarf og heldur ekki ao eyða SYO mörg-
um orðum til að svara hinni laungu ræðu þíngmannsins, því hann
kom mí með fátt það, er eigi er búið áður að svara, og reynslan
búin fullkomlega a~ hrekja. Fyrst var nú þíngmaburtnn leingi að
berjast við skugga .sínn, þar sem hann var 110 tala um algjörcan
niðurskurð í nefndarálitinu, því hann er hvergi nefndur þar á nafn,
heldur er þar að eins talað um skynsamlegan niðurskurð. Ef eg
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annars ekki vissi, að þfngmaðurlnn tæri svo vel læs á sklnnbækur,
sem hann er, þá mundi eg efast um, að hann væri lesandi, þVÍ svo
mjög hefir hann ránglesið, a~ eg eigi scgí r:íngfært orð og greinir

nefndadlitsins. þíngma~urinn var heilan tíma að kIifa á því, að
nefndin hefði vlljað lækningar, en lenti þó í nlðursknrðí. þetta er
nú meðal annars öldúngls ránghermt; nefndin sýndi fram á, að tvær
aðferðir eða vegir væri fyrir hendi, til þess að ná tilgángi málsins;
væri annar lækningar, en hinn niðurskurður. Nú segir nefndin,
a~ af þessu tvennu vildi hún heldur lækníngar, ef hún með nokkru
móti gæti seð, að tilganginum yrði ná'ð með þeim. En nefndin hefir
sýnt með þeim ástæðum, er þíngma'ðurinn hefir varla reynt að bifa,
að fj<irsýkinni mundi aldrei verða út rýmt her á landi með eintóm-
um lækníngum, heldur a'ð eins með skynsamlegum niðurskurði. þetta
er mí allur sá tvísklnnúngur, er þingmaðurinn hefir getað Iundlð í
nefndarálitinu, að hvortveggja abferðín er athuguð og metin, en eigi
einblínt á aðra þeirra einúngis, eins og hinn háttvirti kláðareki hefir
jafnan gjört. Þíngmaourinn fór þessu næst að tala Ulll þ:i framför,
að nú áliti menn kláðann eigi framar élæknandl. Eg "eit ekki til,
að menn hafi nokkru sinni, ~ízt nokkuð almennt, neitað þVÍ, að eigi
mætti lækna klaða a kind og kind, en hitt efast menn um, að þær
verð i svo allæknaðar, að klabínn komi aldrei aptur fram í sömu
kindinni, og um það el' allur almenníngur nú orðinn sannfærour af
reynslu þriggja ára, að útbreiðslu klaðans verður eigi varnað, hvað
þá heldur, að klaðanum verði út rýmt með eintómulll lækníngum, og
það er aðalefnið í þessu máli. Aptur á mót get eg sagt þíngmanuinnm
frá annari framför í víslndasögu klaðans, og hún er sú, að þar sem
sumir sögðu, er vit hafa þótt hafa á kláðanurn, a'ð hann væri ósótt-
næmur, þá játa þeir nú fúslega, að hann se harði a sóttnæmur, þá
fór þíngmaðurlnn þessu næst að sýna, hvílíkur búhöldur hann væri,

og að lækningar væri góðar og þarfar til þess að bæta Jjarkynlð, og
jafnframt því búnaðarháttu manna. Þíngma'ðurinn sýndi nú einkum
búvit sitt Í því, að bera lækníngar á mönnum og skepnum saman.
Þll'ð gegnir furðu, að nokinu vel menntaður maður skuli leggja að
jöfnu líf mannsins og lff sauð arins, eður taka ser þau orð í munn,
að það væri synd að skera kind (Jón Sigurðsson fra Kaupmanna-
höfn: að nauðsynjalausu); það er þab sama; synd getur það aldrei
verið, enda hefi eg aldrei heyrt það kallað svo, en hitt hefi eg opt
heyrt, að hollur væri haustskurður ; og lSe það nú synd, sem þíng-
maðurinn segir, þá er mörg synd drýg~ her á landi, því nokkur ár
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aa undanförnu hafa verið skornar her um bil 200,000 sauðfj.ir á
hausti hverju. Þíngmaonrinn ætti þó að vera HO vel ab ser í bú-
skaparefnum, að hann ætti eigi aa álíta herja þá kind týndan sauð
og tapaðan peníng, sem skorin er, sem hann þó hefir gjört í ræðu
sinni; hann ætti að "ita, ab sauðskepnurnar eru manninum undir-
gefnar, ab þær eru eign mannsins, sem hann hefir rett til að láta
lifa eður deyja, eptir því sem hann álítur St~r hentugast og þarfast.
þessu hafa niðurskurðanuennirnlr fram fylgt, þeir hafa stöovao fram-
rás sýkinnar með niðurskurði og Iyrirskurbí, og reynslan er nógsam-
lega búin ab sýna, að sknbi þeirra er ekki teljandi hjá hinu mikla
fjártjóni lækníngamanua. Reynslan hefir í einu orði sýnt, að lækn-
Ingatilraunir eru í búskaparlegu tilliti niðurdrepandi og óhafandi.
Ver getum boríð saman afleiðfngamar ar lækningunum og niður-
skurðinum. Af því ao sjúku kindurnar í Mýdal voru eigi skomar
um vorið 1856, heldur sleppt á fjall, þá út breiddist sýkin um sumarí ð ;
af því þá "ar ekki skorið um haustið allt sjúkL fe og grunað, þá hefir
sýkin breiðst út um lj6rar sýslur í suburumdæminu, og eytt þar svo mjög
sauðíð manna, a?'! eptir skýrslum þeim, er stjórninni hafa verið send-
ar í fyrra, lifðu ao eins eptir 8 af hundraði hverju. þetta er sýnt
í nefndarálitinu, en hinn háttvirti þingmaður sneri því svo lio í ræðu
sinni, að nefndin hefði sagt, a?'! dáið heföí 5 af hun dr. her í suð-
ummdæminu. En þó nú feo væri fátt eptir í klaðasýslunum, þegar
stjórninni var send skýrsla þessi, þá hefir það samt Iækkað eptir
þao eigi svo lítlð, Eptir búnaðarskýrslunum 1858 voru 5,092 full-

orðins fjár í Árne;:;sýslu, 2,145 í Gullbrfngu- og Kjósarsýslu, og
4,089 í Borgarfjarðarsýslu. Lík fjártala verður, þótt farið se eptir
"Hiroi", lækníngablaðinu sjálfu. þao hefir verið sýnt, að í subur-
umdæminu væri her um bil 11,000 eptir af hinu gamla fe; það hefir
og veríð sýnt, að nálega helmingur af öllu því fe, sem nú er í þess-
um klaðasýslum, se keyptur all norðan og vestan, eður fullar 8,000
sauðfjár. þrátt fyrir allt þetta spyr þó þfngmaðurínn, hverju menn
se bættari í Húnavatnssýslu fyrir nlðurskurbinu. Norðlendingar eru
því bættari, al') þeir hafa getað varnað sýkinni ab breiðast út um
norður- og austurumdæmíð, meb því að skera að eins niður þriðj-
únglnn af sauðfé í einni sýslu af sex; Norblendíngar eru því bætt-
ari, að þeir hafa getað með þessum nlðurskurðí varnað útbretðslu
sýkinnar og út rýmt henni með öllu; Húnvetníngar eru og því bætt-
ari, ab þar er mí einginn fjárklábi framar. Hví spyr hann þá ekki
líka að, hverju menn se bættari í Hvítarsfðuunl? Af því að lík-
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indum, a'b það er honum enn meira :i móti, því níðurskurðurínn þar

er ekki teljandi. Og hverju eru þá Sunnlendíngar bættari fyrir lækn-
íngarnar? Þ\'í, ab nú eru þeir ab kalla fjárlausir orðnir, og ala þó
enn hjá ser sýldna. Munurinn er þá þessi, ab Norblendíngar og
Vestfir'bíngar eru því bættari, ab þeir hafa varið fe sitt fyrir sýkinni,
og getað selt þat! Sunnlendfngum ; þeir hafa út rýmt sýkinni mel>
litlum halla, en Sundlendíngar ern hvergí nær, og hafa þó misst
flestallt re sitt, Þíngma'burinn sngbí, a'b náttríran her og ástand

landsíns væri hentugt fyrir lækníngar. Ef það er gott fyrir lækn-
íngar, a'b hafa að eins 1 dýralækni á öllu landinu, a'b eiga ab sækja
lyf 300 vikur sjávar suður til Danmerkur, og það á þeim tíma, sem
eingin skip sigla híngað, og, ef til vill, öll höf eru full af ís; ef
það er hentugt fyrir lækníngar, að eingir vegir eru til í landinu,
eður eingir vegir færir, og eingar samgaungnr f landinu, og þar á
ofan stormar, kuldar og íllvíðrl ; ef þetta allt og annað fleira er
gott fyrir lælmíngar, þá er flest gott fyrir þær. þá beindi hann því
að alþíngi, að það væri ekki stjórnandi; en hvar á þetta við, hvar
fer nefndin fram á það ? þab er ekki að stjórna, þótt þab skori á
þessa herra kláðareka. Þíngmaðurinn hefir á'bur sagt í riti, að gagn-
legt væri, að þíngi'b hefðl skm'pa tilsjón með framkvæmdarvaldinu;
hann hefir sagt á prenti, ab alþíngi ætti a'b hafa þessa nákvæmu
tilsjón, en nú segir hann, a'b alþíngi eigi bara a'b hlýða, það er, a~
taka annaðhvort málið ekki að ser, eður leggja þab í auðmýkt fyrir
fætur klaðarekanna. Eg veit nú ekki, hvort það er alvara þíng-
mannsins, að vilja hepta bænarrétt þíngslns til konúngs vors, og
setja sj;ílfan sig eins og þröskjöld milli þjóðar og konúngs. þá fór
þíngrna'bnrinn ab minnast á fegjafir stjórnarinnar í kláðamallnu ; en
hann m.í eigi gleyma því, a'b hann hefir gjört örlæti þetta a'b í-
skyggllegrí harðstjérn ; og er þa'b mí "íst, ab fe þetta se veitt ab
gjöf? Þíngma'burinn velt líklega, hvað ráðherrann sagðl á ríki sd eg-
inum, þá er málið val' rætt, og hvað þetta milda "dýralækníngar:í'bu,

sem nú á a'b stjórna Íslandi eins og hörkramarafðlagið forðum daga,
stakk upp á. þa'b kvnðst þurfa 30,000 rd., og fór fram á, að fe
þetta feingist annaðhvort með því, að safna koIlektu, e'ður jafna því
niður á landið. þetta bar framsögumaður fram á ríkísdegtnum, og
rá'bherrann sagði, a'b mikil vankvæði væri lÍ því, a'b safna kollektn,
og því væri ekki annað fyrir, en jafna 'þessu niður á landið. þetta
eru eptlrtakaverð orð og alvarleg, og því er ekkert ódæði eða of
mikið, þ6 á þau se minnzt. þar á m6ti hefir nefndin ekki talað
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um þau 6,000 rd., sem stiptamtma'bur tók að láni til Iækníngnnna,
eigi heldur þau 1,900 rd., sem hann hefir l.ítlð eyða rir sveitarsjéðun-
um, og eigi þab fe, sem tekið hefir verið rir jarðabókarsjéðnum, og
ekki þau 3,000 rd., sem þingmaður Reykjavíkur segir, a'b vari a haft
verið til meðalakaupa. þó þetta og annað hingturn fleira se eigi
mikið, þá er það hó dálíti'b li'brumegin á hest á móti því. sem þíng-
maður Ísfirðínga taldi fram um aðgjörðir nmtmannanna í hinum 1imt-
unum. Nefndin hafði um auðugau garð að gresja; heJOi hún viljað
týna allt þess konar til, en hún týndi ekki hvert berið á götu sinni;
hún var sannlega ekki í því ástæbuhrakl, að hún vildi fara og þeyta
út ösönnuðum aburði og gersökum um yfirvöld landsins; það mega
aðrir gjöra. þá fór þíngmaðnrlnn að tala nm eiðsvarin vitni, og
skfrskotaði tiI manns her á þíngi; en þínginaður sá, sem m.íllð lá
næst, sagðist ekki vera dýralæknir og kvaðst þVÍ að eins hafa geta'b
borið um það ,:factiska", eður hvernig hann hefði brelðzt út, eu ekki
um það, hvernig kl.íðinn væri upp kominn. það fór þVÍ fjarri, að
hann sannaði gátu þíngmannsins um það, að klaðínn væri kvikaaður
her á landi, með því að útbreiðsla klaðans hefir ljóslega bent til þess,
að hann Be að fluttur. Eg sá nú ekki gleðisvip á þíngmanninum
fyr en hann fór a'b draga þetta eiðsvarna vitni i sundur, þ;í brá
hann á leik eins og gæNngnr; það get eg ekki gjört með honum;
eg tala mí og skal jafnan tala í alvöru, þá um eiðí nn er að ræða.
Eg veit nú líti'b um próf þessi, og enn minna um prófin í Húna-
vatnssýslu ; en hitt get eg sagt þingmanni Ísfirðinga, að erindsreki
sá, er stendur við hliðina á hinum hefðraða þíngmanni, hefir i vitna
viðurvist sagt, að klabamaurinn gæti vel fallzt í 9 manuðí eður jafn-
vel leingnr, án þess vart yrði víð hann, og það gæti þVÍ vel verið,
að hann hefði flutzt norður með Reykholts.inni, þá talaði þingmað-
urinn um saknæman og ósaknæman kláðamaur. l}a'b er og svo ;
Holtsmaurlnn, sem mí mun eiga ser l.ínga sögu, síðan kl.íðareklnn
rakst á hann tl skrifstofunni á Friðríksgéfu, er og verður einringís
saknæmur II pappírnum, hinn snnnlenzki er salmærnnr; Holtsmaur-
inn á skepnunni hefir ekki gjört mein í 40 ár; hinn hefir gjört ó-
bætanlegan skaða eigi á fullum 4 árum. þíngrna~urinn gjörði Hún-
vetníngum gersakir í ræðu sinni; það þarf hvorki stóran mann ne
sterkan til þess; eg skal ekki eyða orðum að því; það er þíngmanns
Húnvetnfnga a'b svara því, en það veit eg, að þeir eiga annað skilið
fyrir það, hvernig þeir hafa komið fram í þessu máli, en að fá ó-
hröður og tvímælgi á bak ser; eg veit ekki aðra en bóndann á Ána-
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stöðum og þessa hina kanversku kvínnu á Krírnstdðum, sem ekki
tóku vel rribstdfunnm þeim, sem þar voru gjörðar. Eg fyrir mitt
leyti fyrirvero mig ekkert fyrir, hvernig Húnvetníngar hafa kornið
fram í þessu mali, og er eg þ6 bæði Húnvetníngur og vil vera það,
og þess vegna mótmæli eg því sem Hímvetníngur, ao þeir hafa haft
aðra túngu í höfbi við þíngmanninn, eður rrigborlð yfirvöld sín og
felagsviljann við hann. Þingmaðurinn minntist á niðurskurðinn í
Rángárvallasýslu; eg skal ekki annað um hann segja, en a'b hann
korn bæði or seint og var of lítill. En þar sem hann drap á skaða-
bæturnar i Hdnavatnssýslu, þá hefi eg ásámt ö'ðrum þingmönnum
svarað því, og það get eg huggað hinn háttvirta kláðareka með, a'l>
hann má vera öldúngis 6hræddur um, ab Norðlendingar munu ekki
ætla ser ao sækja neitt af þessum 30,000 rd. í vasa hans; hann fær
sjálfur að hafa þli í frlðí fyrir þeim. Þótt nú þíngmaburlnn hafi
borið á móti öllu því, sem sagt hefir verið um það, að eingin valz-
nesk baðlyf se nú til ao fá, og ao lækníngarnar fari því víða í 6-
lestri, þ,i get eg þó tilgreint honum einn mann úr Borgarfjnrðarsýslu,
en eg nafngreini hann einan, því eg hefi brefio frá honum í vasan-
um. Hann hefir skrifað mer svo: "Idáðinn er í fullu áframhaldi, og
víða er enn óbal'lao i fyrsta sinn fram í Reykholtsdal", Eg skal gjöra
þíngmanninum þann greiða, ao segja honum, hver maðurinn er; hver
veit nema hann kannist vio hann; það er J6hann b6ndi Jónsson á
Brelðabölstað, og bréfið er skrifao 8. IÍgúst. Þíngmaourinn sagði, a'l>
meðölln væri ekki svikin j þao getur verið, en það er þá orðamunur
eíntrimnr, því þau eru ónýt og að eingu gagni, en ekki voru önnur
meööl til; þetta hefir dýralæknirinn í Borgarfjarðarsýslu sagt mer sjálfur
í votta viðurvlst, og því komu þeir báðir suður, að þeir höfðu ekkert
að gjöra (Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: þao er ósatt). Þa'l>
er fullkomlega satt, og eg skal þá breta því víð, að til er skriflegt
skýrtelní frá dýralælminum um, að baðlyfin væri ónýt.

Eg skal nú ekki enn ao nýju fara í gegnum allar aðfínníngar
hans við nefndarallríð. þess vil eg þ6 geta, þar sem þingmaðurinn
kallabí yfirlýsinguna eins þýðfngarlausa, eins og ao gefa selbita í "asa
sinn. Eg veit að vísu, að hún er líklega ekki eins þring í vasa sem
sumt hvað annað, t. a. m, sá hluti, er hann fær af þessum 30,000
rd., en þý'bíngarmeiri er hún þó, og fullt svo s6masamleg. Þá sagðí
þfngmaðurínn, að þao væri skýlaust, ab embættisvald amtmannanna
væri 6skert. þao er vel, ef svo er, en þá hefði klaðarekamír þurft
a'b taka það fram, er þeir riðu út um landið. Eg veit til þess, að
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þíngmaður Ísfirðínga hafM á orði uppi í Reykholtsdal, a~ g;ínga fram

hjá amtmanninum í vesturamtlnu, með því hann lofabí Reykhylt-
ingum, að ónýta þegar eina skipan sýslumannsin!l í MýrasÝ:3lu, án
þess a~ snúa ser Iyrst til amtmannsins (Jón Sigurðsson Ini Kaup-
mannahöfn: þetta er ósatt). Eg skal leiða vltnl ab því, ef þíng-

maðurinn vill, ab hann 10faN Reykhyltíngum þessu; en hvort hann
hefir efnt heit sín, veit eg eigi 8\'0 gjörla, þó mun hann hafa gjört
það. þá hefir þíngmaðurlnn nú míkíð á móti uppnstúngum þíngmnnns

Snæfellínga; eg skal þá ekki halda höfðinu á þeim uppi, ef ab þíng-
maðurinn vill þa~ ekki sjálfur, því verlð getur, ab þær spilli fyrir
málinu hj<i klaðarekunuui, og sem þingmaður Borgfirðlnga held eg
þab se minni þörf á, ab út rýma fenu úr neðrl hluta Borgarfjarðar-
sýslu. Kláðinn er nú a~ eins á einum eða heimur bæjum í Hálsa-
sveit, á sjö bæjum í Reykholtsdal ; hinir bændurntr hafa flestir Ieínglð
ser fe aptur, einkum norðan til í dalnum, og þar eru aC>eins 2 bæir
sauðlausír ; líkt er ástatt í Lundareykjadal ; í Skorradal eru her UIU

bil 4, eður 5 bæir með khíða, en af 24 búendum eru þar 8 bú-
endur saublauslr, þess vegna held eg mí, aC>hægt væri að skera á
þessum fáu bæjum, öVO hillir geti Ieíugið heilbrigt fe og haldið því
ósjúku. En það er elns og að koma við hjartað í klaðarekunum,
þegar talað er um, að lóga einni klabaklnd, þá þykjast þeir ekki
hafa vald til neins, eingin lög fyrir ser í nokkru. Eg skil ekki,
hvernig þessir herrar erindsrekar skilja stöðu sína; þeir þykjast hafa

vald til læknínga; þeir álíta, ab þeir geti lagt seldir á menn, þótt
þeir hafi eingin lög fyrir ser í því, eingin lög, sem fyrir almenníng
gilda, því "aðministrativt" boð er ekki lög; það hefir víst eingum dottíð
í hug, ab skoða það 8"0, og þó þykjast þeir hafa vald til að þraungva
mönnum til læknínga, en ekki til ab þreingja aC>sýklnnl, og þar
geta þeir þó haft fyrir ser lagaboðið frá 1772, 1. og 2. gr.; þeir
þykjast ekki geta farið eptir lögum, en álíta ser þó heimilt, ab fara
eptir boðí landstjérnarlunar og kúga almenníng til að hlýða því, sem
þó hvergi stendur í uuibobsskrá þeirra.

Eg ætla mí ekki ao orðleíugja framar um þetta mál, málið er
nú lagt í dóm alþíngls, í dóm konúngs "ors og í dóm seinni manna;
ver megum vera vissir um, ab démsorðl verður á lokið, og hver nú
hafi rettast a~ mæla, það lí tíminn að sanna. Eg stend 6hræddur;
nefndin stendur óhrædd, og eg "eit, a~ þíngib stendur óhrætt frammi
fyrir dómi þeim, er lagður verður á malíð. Ab lyktum hlýt eg ab
minnast á eitt, og það er þac>, er þfngmatur Ísfirðínga hefir brugðið
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mer svo opt um, a~ eg á'ður hafi verið lækníngamaður, en nú se eg
orðinn nlðurskurðarmaður. Eg skal gjöra þá játníngu, að eg var
lækníngamaður 1857 og 1858; en þegar eg sá, hvernig þær fóru
úr hendi, hugsabí eg, a'ð eitthvab væri bogið í þessu efni, og eg
heit þá helzt, að þao væri rá'ðstöfllnunum að kenna. Þíngma'ður Í:3-
flröínga veit það sjálfur, að eg er ekki á móti lækníngum, ef þær

duga, en hann veit líka, a'ð eg er og hefi jafnan verið á móti lækn-
ingum i lagaleysi ; og hvor er þa'ð nú, sem vill leggja þjóðina undir
lagaleyslsoklð ? þa'ð skyldi einginn vera fúsari á að lækna en eg, ef eg
sæi, að það gæti orðið a'ð gagni fyrir þjóðina, og ef eg sæi, að lækn-
fngunum væri framfylgt með stillíngu og skynsemi, með góðum ár:íngri
og að lögfullu ; en eins og nú er að Iarið, og elns og lækningarnar
reynast enn á þessum degi ey'ðileggjandi fyrir bú sæld manna, þá get
eg ekki verlð Iækníngamaðnr leingur, heldur skynsamur niðurskurð-
armaður. þetta er ekki af hviklyndl komið, enda mun eingum, sem
þekkir mig, bregða mer UIU hvíklyndl ; þrár kann eg að vera, það hefi
eg heyrt menn segja, en svo sauðþrrir er eg þó ekki, að eg vilji halda
fram skoðun minni, þegar eg se, að hún er föðurlandi mínu til ills
eins, heldur breyti eg henni óðara og læt mer einga lægíngu í þykja.

Magnús Andresson: Eg ætla ekki að tala margt í þessu máli,
þess gjörist eingin þörf; eg vil meina, að flestir se orðnir anægðír
með umræður klaðans, þó ekki se við þær bætt. Eg vii einúngls
leyfa mer að fara nokkrum orðum um vlbaukaatkvæbl það, sem mer
kemur "ið her á atkvæðaskrannl, jafnvel þótt það verði líklega ár-
angurslítið eptir því, sem rá'ða er af ræðu hins háttvirta þíngmanns
Ísfírðínga, Eg vil þá fyrst skýra hinum heiðraða (ramsögumanni
frá því, að þó eg orðaði víðaukaatkvæðið þannig: "ef þar kemur upp
klaöl á ný(', þá er meiníngin einringls sú, ef klaði verður í Flóanum

i haust, en eg ímyndati mer, að hann mundi endilega hverfa fyrst
um sinn, eptir þá nýafstöðnu boðun, en ó\"Í5t er að svo verði eptir
því, sem er að fréttast ; hreppstjórinn í Vlllíngaholtshreppnum sagbl
mer í gær, að í þeim hrepp hefði kindur í Hnausi verið með klaba,
þegar baðað var, nú væri búið að þríbaða þær, og jafnvel mun þar
hafa verið víðar klaðavottur, því ítrekuð hefir verið böðun þar á
fleiri bæjum. Úr Sandvíkurhrepp var eg á'bur búinn a'ð fretta klaða,
eins og eg gat um ,-io fyrri umræðuna, en þó klaðínn má ske hverfi
nú um stund, þá er eg mjög hræddur um, að hann komi í ljós á
ný, þegar haustveðurátta fer a'ð sýna sig með snjó ag rigníngum;

svo hefir það verið til þessa; þa~ hefir reynslan sýnt, a~ klá'ði hefir
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komið upp aptur og aptur II sömn bæjnm og í sömu kindnm, þ()

sýnzt hafi heilbrigðar um tíma. Hinn G. konúngkjdrnl þíngmuður
heldur, að mer verði takf.itt að vba Fhiamönnum á fe til kaups, ef
því væri fargað, sem þar er mí; þetta kann nú að vísu vera svo,
en þó nuí eg fullyrða það, ao heldur mundi Skeiða- og Hreppalllenn
ao :íri liðnu kjésa ser, að selja nokkrar kindur af sínnm heilbrigða
fjárstofni, en ao vera síhræddir vio kláðasýkina í Flóanum. Eptir
seinustu skýrslu í "HirM" var allt fe í 5 hreppum Flóans 1,661 kind
í marzmánuði næstlibna, en þ,i var eptir sömu skýrslu 4,828 kindur
í G~lípYerja-, Hrunainanna- og Skeíbahreppum, og er þó sú misfella

á þeirri töln í "Hh'oi", að lömbin, sem þá voru, ern ótalin í tveim-
ur sveítunnm ; mrí af þessu s.Í'Í, ao þeir 3 sfðastnefndu hreppar eru
á betra stigi enn Flóinn, í tilliti til fj;íreignar, þó þeir gjörfelldi feo
haustíð 1857; enda nui líka með sanni segja, ao ekki allfáir af sj alf-
um Fldamönnum ern ó:ínægl':ir mco .istandið, sern þar er, og ótta-

slegnir fyrir viðhaldi sýkinnar ; t. d. eru þar nokkrir hyggnnstn rík-
ismenn, sem misstu allt tir kl.iðanum, fj;írlallsir enn f dag, því þeir
álíta ógjörníng ao fá ser kindur, meðan híb veika og grunaða fe er
allt í kríng. Sj:ílfir lælmíngamennirnir kvarta mjög yfir því, hversu
miklu þeir se búnir að kosta upp á lækníngar, og er það ekki um
skör fram; því ef sá kostnaður allur yrðl sýndur með tölum, þá

væri hann að sínu leyti eins óttalegur og fjártj,ínio sjálft, og lakast
er þó það, ao hann verour ao líkindum óendanlegur og kl.iðínn ao
kynfylgju landfj.irlns her í landi, eins og í þeim löndum, hvar hann

geingur þráfaldlega, en eg "eit það vel, að mögulegt er að eiga
nokkrar kindur mco því, ao við hafa sífelldar lækníngar, og hafa þær
sumar og vetur í heimnhiigum ; því annars er ómögulegt aogjalda
nógn fljótt varhuga víð, þegar kl.iðlnn kemur upp í einhverrl kind-
inni, en sauöfj.írelgn með þeim hætti verour víða hvar lítill atvinnu-

vegur.
þao hcfOi verið betra fyrir þíngmann Reykvíkínga að leggja

ekki rit í það í ræðu sinni, að skýra frá því, hvernig feCl gekk und-
an í vor á Skeiðunurn, og svo líka her syðra, því það tókst svo ó-
heppilega, að frásagan varð gagnstæð því sanna og rétta, og er hon-
um slfkt til verkunar vírðandí, því hann er miklu ólmnnugri slíku,

en hann ætlar sig vera. Mer er það kunnugt, að þær norðlenzku
kindur, sem nokkrlr Flóamenn áttu í vetur er leið í sveitunum fyr-
ir ofan Merkurhraun, voru yfir höfuð að tala í göbu standi, en all
ull hafi losnað á einhverri þeirra, áður en hún var "el fylld, fyrir
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það skal eg ekki þræta, jafnvel þó eg geti vel Imyndnð mer, ao
einhver hafi skrökvað þessu að þíngmanni Reykvfkínga annaðhvort

að gamni sínu, eða til a'ð þóknast húnum. Um þau góou II fjár-
höld her syðra er mer að vísu minna kunnugt, en þó sögðu sann-
orðír menn mer þao í vor um vertíðarlokin, ab þeir hefði seo ljótar
kl.íbaklndur í Höfnunum að eins törandl, og líka búka af nokkrum

dauðum, þar fyrir utan túngarbana ; um þetta ella þvílíkt IÍr Hafna-
hrepp mun þíngrunbur Gullbrfngusýslu geta borið mer meðvitnl ; líkt

þessu mun hafa verið í Rosmhvalaneshrepp, en í Grindavík eru því
nær allar sauðkindur fallnar.

Eg held, að hinn háttvirtl 6. komíngkjörni þingmaður hafi í hinni
stálhörðu og stórkostlegu ræbn sinni ætlað að ógna mer og öðrum
þíngmönnum með þeim spadriml, a'ð við ættum í vændum hallæri og
hringursdauða, og það allt af okkar vitlausa niðurskurði, eins og skeð
hefðí á 18. öld, því hann álítur, að manndauðlnn mikli eptir 1784 hafi
allur orsnkazt af niðurskurðlnum 1772-79 í nokkrum sýslum lands-
ins. Mig furðar mikið á því, a'ð hann, svo sögufróður maður og
líklega sanngjarn, skuli bera þvílíkt á borð fyrir almenníng. Hann
veit þó víst ba'ð, sem því nær allir vita, a'ð haustið 1783 eptir Skapt-
árjökuls eldgosið vorn í landinu 232,731 sanðkind ; þar af dóu
1784: 190,488, eða 81 af hverjum 100, og annar fenaour fell þá
í líkti hlutfalli á þeim nfarhurða vetri 1783 - 84, sem almennt er

nefndur "Stúfur". Hvernig er nú mögulegt að ímynda ser, að þessi
fjárfellir og þar af leiðandi manndauði hafi verlð aflei'ðíng níður-
skurðarlns ? þa'ð getur eingin heilbrigð skynsemi. þess væri ósk-
andi, að þegar hinn háttvirti konúngkjörni þingmaður gefur út

kláðasöguna - eins og hann segi at ætla a'ð gjöra á sínum tíma -,
að hrin ekki innihaldi margar þvílíkar klausur, Annars mundi henni

ekki reiða betur af, en blaðinu "Hirði".
þa'ð er á þíngsins valdi, hvað það gjörir víð hið fyrnefnda ,·io-

aukaathæði mitt, og vilji þíngi'ð aðhyllast það, þ,i er það þar á
eptir á valdi hinna konringkjörnu erindsreka, hvort þeir í nokkurn
máta vilja st.yoja það, Elnringís vil eg að endíngu láta það álit
mitt í ljósi, að það se mjög ísjárvert fyrir hina konúnglegu erinds-
reka, a'ð framfylgja kröptuglega hverju því, sem er gagnstætt áliti
og meiníngu meiginhluta alþýðunnar í þessu klaðannili, því meðal
þeirra, sem m6tmæla lækníngakákinu eru ekki allfáir hyggnustu bú-
menn, og er álit þeirra ekki ao vettugi virðandí, þegar um hag
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sjálfra þeirra er a~ ræða, enda þó það grundvalllet ekki á vísinda-
legri skoðun í líkum tilfellum suður í heimi.

Benedikt Þórðarson: "Lög eru bræðra sættlr", og 5\'0 á her
að vera; menn ætti þó að verba :í citt sattlr i máli þessu, s.ittir á
það, sem öllum gegnir bezt og gagnar mest; það veit í einga góða
átt, að allur þingheimur berjist; nei, það er skynsamleg eindrægni í
anda, orði og verki, sem her þarf ,ib ab hafa, annað dugir ekki;
eg verð að geta þess, og því stöð eg upp, al) mer varð heldur hverft
víð skýrslu þá, sem fulltrill Borgnrfjarbarsýslu gaf um kl.iðann núna

í Reykholtsdul og fleiri sveltum þar í grennd, og þetta þvt heldur,
sem eg visst, ab læknar og nieböl höfðu nú í vor þánga'ð senzt, og
þeir sjálfir, erindsrekar komingslns, höfbu báðir ferðazt þar um í önd-
verðum næstliðnum mánuði, og gjiirt hvað þeir g:ítu gjört, til þess
al) klablnn yrði læknaður, og nú eru lækningurnar þarna samt ekki
betur á veg komnar en þetta, og þó eiga menn að treysta þeim.
Er nú þ,i ekki þörf a'ð gjöra þar betri g.ing-ktir ab með læknfng-
arnar, þá g.íngskör, al) klaðinn verði allæknaður undir eins í sumar?
Af því mig vantar veð fyrir, al) S'"O veröl, ætla eg a'ð fallast ii uppá-
stringur nefndarinnar í "on þei ni, al) verði þeim framgeingt, þ:í verði
nú i haust kl.iðanum algjörlega út rýmt í öllum efri hluta Borgar-
fjarl)arsýslll; þar er að líkum ekki orðíð um margt fe að gjöra, sem

eY'01\ þarf i þessu skyni; en því minna, sem þa'ð er, þvf meira er
évltlð að halda í þvf !íftúrnnni, til þess að kl.iölnn haldist við; þa~-
an er Mýra5ý:;11I og öllu Ve-tnrumdu-mlnu hættan briln; það ætti þó
ekki a~ vera gamanleikur, at stefna með fáeinum klaðarollum í
Reykholtsdal og sveltum þar í kríng öllu vesturumdæminu til tjóns
og eybileggíngar ; menn muna svo hingt, a'ð kl:íðinn komst þaðan í
Ihít;Ír:;í~iuna, og hefcl þá ekki yfirvaldið vestra með dði beztu manna
drýgt þá dál), að lÍt rýma honum þaðan með eybíngu fjárind á 9
bæjum, þ,í er ekki annað líkara, en ab klablnn væri nú um mildnn
hluta vesturumdæmlsins. Eg hefi aldrei neitað því, a~ lækna
mætti klnðunn nokkurn veginn, því mér hefir þMt þa'ð mjög líklegt;
en hvuð kemur þá til, al) hann er ekki læknaður her syðra eptir
svo langan tíma, sem síðan er a'ð her Íltti almennt að lækna hann?
Þa~ sýnir sig sjálft, hvernig enn er h.ittað her; alstaðar er verið að
tala um klabaklndur Innánum hálf- og allæknabar ; hvergi er enn orð-
ið óhult neinni skepnu, og einginn getur enn se'ð her fyrir endann
á því, hvort ekki þar og þar taki sýkin sig upp nptur og út breið-
íst til hinna heilbrigðu héraða landsins, þetta má ekki SYO leingur
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fram fara. Lækningarnar hljóta a'ð komast leingra, en í munninn og

á pappírinn, ef duga skal. Nú í sumar ætti allt fe að lækna, sem
lælmandi er, og nú í haust drepa allt niður, sem ekki er þá heilbrigt
orðið, - í einu orbi a'ð segja - klaðasýklnnl á að lít rýma á all-
an hatt sem fyrst og bezt verður, svo menn geti fari'ð a'ð koma ser
upp nýjum fenaN heilbrigðum, þetta held eg öllum hina mestu nauð-
syn. Ætti menn þií ekki her ab hyllast þau ein ráðin, sem þar til

duga? þa'ð sýni"t mer.
Ásgeir Einarsson: þab hefir verið talað um breytíngaratkvæð-

ib undir stallib A, en einginn hefir tala'ð um þá breytíng, sem nú
er orðin á því, þar sem upp.istringumaður hefir dregfb út orðin: "me'ð
lækníngum'"; en svo koma þar rett á eptir orðln : "uns klaði er al-
læknaður", en þessi orð fella breytíngaratkvæblð aptur, Um hin
atriðin hefir verið talað svo margt, og mer fannst hinn konúnglegí
erindsreki ekki taka illa undir það, a'ð koma ser saman "ib þíngi'ð
um þær uppástúngur, sem fara fram á það, að minnka svið sýkinn-
ar, svo eg er ekki alveg vonlaus UIl1 það, En þó farið væri svo
lángt, ab hið kláðasjúka fe se eyðilagt í Borgarfjarðar - og Rang-
arvallasýslu, þ/í er annað unnið með því, nefnilega, ab þ:i eru "er'ð-
ir á amtamótum síður nauðsynlegir, og se eg einga serlega erfið-
leika á þeim, ef géður vilji er fyrir, ef erlndsrekar, bændur og em-
bættismenn væri ií einu máli, þá þyrfti ekki a'ð beita neinu ofbeldi,
til þess að út rýma sýkinni ; þó ekki yr'ði af neinum fundi milli
nefndarinnar og erindsrekanna fyrir þessar umræður, þá vona eg a~
svo megi miðla málum, ab ekkert standi í vegi fyrir srittatilraunum.
Hinn 1. konúngkjörni þíngmaður talaði um formhlið mrilsins, og sagbí,

að álit þíngsins yrði ab ganga til erindsrekanna ; en hvað á að gjöra,
ef þeir ekki fallast á tillögur þíngsins? þá er eptir bænarskrárrett-
ur þingsins til konúngs; en eg held, að ef lllenn ekki geta komið
ser saman vi'ð erindsrekana, þá takist illa fyrir framkvæmdum þeirra,
af því landsmenn kynni ei ab hlý'ða þeim, eða kann ske eitthvað
annað kæmi frá stjórnarinnar hendi, þegar þeir værl farnir burt.
Eg er líka hræddur um, að lítib muni verða eptir af þessum 30,000
rd., ef klaðanum ekki er út rýmt ab hausti, og þá held eg S6 ástæba
til, a'ð segja stjórninni álit þíngsins og þjöðarlnnar, því ef kláoanum
þá ekki er út rýmt, mun stjórnin ekki þreingja ab mönnum ab út
rýma kláðanum rueð lækníngum á móti vilja landsmanna; því hver
skynsöm stjórn verour að sjá það, ab ekkert vit er í því, ab ætla

ser ao fram halda Því "erki móti vilja alþýðu, sem mestöll framkvæmd-
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in er í höndum bænda, og érniigulegt a~ halda vör~ á, a() hlýtt sð,
það mun og dæmaíatt á nokkru landi. Ef nú alþýða er mótfallin
lækníngurn, og ekki er þrýst saman kl;í'ðafenll, þá væri framkvæmdin
lögð í hendur hvers slóba, og þetta sagðl eg strax, aður en nefnd
var kosin í nuilið. þíngma'bur Reykvíkfnga sagði, að IIIí værí ekki

hægt að f;í fe í stað þess, er menn eyddi, og er það satt, að nú
er óhægra a'b f;í það, en í fyrra. haust; hefði veríð fylgt r.íðum alþíngís,

þá væri klaðanurn nú út rýmt, og þetta er meiníng skynsamra manna.
Hinn 6. konúngkjörni þíngma'ðnr, sem þrumaði mest, talaði um trú,
sem hefði heldnr átt að heita trúarleysí, og setti vísindin á móti
trúnni; þessu hefir nú veríð svarað ; en eins og hann vísabí tillllanna
í útlöndum, eins get eg vísað til útlendra manna, sem ekki eru
haldnir neinir heimskíngjar, og sem víð þekkjum, og þa'b eru Pro-
fessor JJlaurer og Dr. Winkler; eg átti tal við hinn síðarnefnda,
og sagði hann mer, a'b hann sæi ekki betur, en að sú aðferð, sem
hefði verið brúkuð í Norðurlahdi, væri hin hentugasta her á landi,
til þess a'b út rýma klábanum, og var Professor Maurer á sama

máli, hvort sem þeir nú hafa sagt það, af því þeir væri auðtnia,
eða af því þeir hafa 813'0, að her eru aðrar kríngumstæður, og öðru-
vísi landi háttað, en annarstaðar, eða þíngmaðurlnn álítur þ;i
heimskíng]a og sóba eins og Íslendinga, veit eg ekki, en þó vil eg
skýrskota til þessara manna, einkum þar sem menn nú eiga von á, að
kl.ibasagan komi út, og að í henni verði Íslendíngum lýst svo sem
heimskíngjum og þverhöfðum ; þegar talað er um fjárfækkunina á.
Vesturlandi og Norðurlandi, þá sýnir "ÞjóMlfur", að sagan er nokkuð
blönduð og reikníngurinn ekki sem rðttastur, SYO hætt er við, að
sagan verði í tvennu lagi í fleiru en einu, og hálfsög'b af einum.
þa'b hefir verið sagt, ab lækníngarnar eyði bráðapestlnní og lúngna-
veikinni, en merkur maður hefir sagt mer, að 10 vetra gamlar kind-
ur, sem hann skar, hafi verið allar lúngnaveíkar, og voru þær þó
allæknabar a'b sjá. Lækningarnar eru göðar, ef þær eyða lúngna-
veíkinní, en ef þær auka hana, þá eyða þær ekki öllum sjúkdómum;
her kemur vísindavit og reynslan saman, og ætti menn ekki a'b dæma
það mál fyrir tímann, eba dæma of hart og segja: "Eg veit einn
allt, þíð "iti'b ekkert"! þ"í hefir verið flestu svarað, sem þíngmab-
ur Ísfirðinga sagði, en þar sem hann sagði, að þíngi'b og þjó'bin væri

nú kornin einu stigi leingra með lælmíngar en 1857, þá get eg ekki
skillo það ; 1857 var sninglð upp á, að lækna vissa tölu af Ið, og
þetta er það sama, sem þíngið nú stíngur upp á, að þjappa fenn
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saman, og lækna fátt eitt ; þess vegna get eg ekki se~, a~ skoðun
manna hafi breytzt í þessu. þao er ekki heldur rett skoðað, að
menn álíti rett, aa skera heilbrigt fe; en eg fellst á, aa menn eigi
aa brúka meðöl í tíma, en þegar fe er orðið ólæknandi, þá se skyn-
samlegt aa skera það, H' nn sa gðí, aa það sæti ekki á heilbrigau
sveitunum, aa vilja skera iður hjá hinum sjúku. Rángvellíngar og
Húnvetníngar drápu sjálfir e sitt, og hefði eins staðið ;Í fyrir okkur

og þeim, hefðum via gjört hið sama. Hann sagbl líka, aa löggjafar-
þíngin veldi þann til franrl væmdanna, sem þau hefði bezt traust á;
þ,'í hefir nú verið lýst yfir aa landsmenn hefði hlð mesta traust til
hinna konúnglegu erindsre a, svo mikíð traust, aa þegar þeir fara

burt~, þá þarf stjórnin ek i aa senda neina aðra aa þeim frá geingn-
um; en þeir ætti vel aa ugsa um það, hvort það muni vera til-
hlýðilegt með stífni aa hal 11 áfram á móti vilja þjöðarlnnar ; væri
það mikill skaði, ef þetta mál skyldi verða til þess, aa þíngmabur
Ísfirðínga bregðist oss í öðrum málum, því það væri hinn mesti skaði.

þao var satt, sem hann sagðl 11111 kl.iðann í vesturamtínu 1857.
þao var skrifað híngaa suður, aa þar væri khiðí, en þá voru menn
hræddir via allt, en þessi kl;iúi batnaði af sjalfu ser. Um þenna
kláoa hefði ekkert frétzt, ef yfirvöldin hefði viljað draga dulur á, aa
kláoi væri í vesturauulnu. En það víldí einginn draga dulur á það ;
menn voru meir vakandi en svo í þessu malí, og því gat eingin
ástæða verið til,' aa ætla neinum slíka varmennsku. þíngmanni Ís-
fírðínga hafa víst orðið mismæll, þar sem hann talabí um noraari

hluta Strandasýslu, því hann hefir ekki komið þar (Jón Sigurðsson
frá Kaupmannahöfn: Ekki mismæli samt). Eg vona nú, aa erinds-
rekarnir stuðli aa því, aa framkvæma vilja þíngstns, sem aa miðar

til sætta og góðra framkvæmda í málinu. Menn hafa reynsluna fyrir
ser í því, aa sú aðt ero, sem þíngmanni Ísflrðínga þykir ískyggileg-
ust í aðferð Norðlendínga, hefir orðið til góðs vegna samvinnunnar;
því þó fyrir þeim hafi farlð í sumu eins og á vígvellinum, aa ekki
komi hvort högg í hentugasta staðinn, heldur komi elnstökn skelf-
högg innan um, er það IjÍl:3 vottur til þess, hversu inikið her má
til leiðar koma með samtökum og samlyndl, einkum þegar yfirvöldin
leggjast á eitt með alþýðu ; en sundurlyndið í suðurumdæminu hefir
verið mest eyðlleggjandi, og aa því vil eg aa þíngmenn gæti, að
sundurlyndið er hið vesta í öllum framkvæmdum, en sarnlyndlð hið
bezta, og vona eg, aa allir hlutaðeigendur gæti þess í þessu áríð-
andi máli.
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Ilalldór Jónsson: Af þVÍ svo a~ segja allir þingmenn hafa
gjört ser það að skyldu, að taka til orða i máli þessu, vil eg ekki
gj(ira mig með öllu frasneíddan, en ekki skal eg tefja tímann. Sú
almenna hluttekníng þingmanna Í málinu er augljés vottur þess, hvað
þa~ er f sjálfu ser mlkilsvarðandl, og hvað það liggur þeim þúngt
á hjarta. Eg hafðl þá von, og let hana í ljósi vib lnngéngsumræðu
málsins, ab gott mundi af því leiða, að þa'ð yrði tekið til meðferðar
á þínginu; og þó nú þessi von ekki se enn þ;i uppfyllt, og mer
jafnvel hafi Jundizt hún Iítið glæðast, ætla eg þó ekki að sleppa
henni enn; að minnsta kosti er þa'ð þó unnið, að hinir konúnglegu
erlndsrekar fá við umræður og atkvæðagreiðslu þíngmanna eindregið
álit þeirra að vita. Eg hefi ekki getað annað, en furðað mlg á því,
hvað miklar kappræður hafa orðið UIl1 lækníngar og niðurskurð, þar
sem nefudaralltlð ekki gefur tilefni til þess; mer hefir verlð það ó-
skiljanlegt, og einhvern veginn óþægilegt, hvernig hinn háttvirti þíng-
rnabur Ísflrðtnga hefir sveigt ab þVÍ, að nefndin og þíngið vilji gjöra
hinum konúnglegu erlndsrekurn erfibara fyrir að ná tilgángi köllun-
ar sinnar, þar sem nlðurlagsatriðl nefndarálitsins fara líti(j eða ekk-
ert fram á niðurskurð. Eg get ekki heldur seC>,að erindisbréfið ar
27. maí þ. á. bindi umboðsmennlna eingaungu vlð lælmíngar, og ekki
einu sinni, að þeim se gjiirt ab skyldu, að fylgja sömu reglum um
allt land; þac> er elnringls sagt, að þetta verði a'ð álíta haganlegast;
þar er og talab um ráðstafanir, er geti átt ser stað, eptir því sem
ástatt se lÍ Íslandi. Eg hefi enn fremur veitt þVÍ eptirtekt, að er-
índsrekunum er ser í lagi, hvernig sem [ari, falið lí hendur a'ð stemma
stigu fyrir frekari ritbreiðelu Ijárklábans ; þetta er þó byggt á því
áliti, ab kluðlnn se á vissu svæðl, og hafi verlð að breiða sig út frá
upptökum sínum, en se ekki alstaðar á landinu, nð komi upp þar
og þar. þa'ð er þetta, sem vonandi er, a'ð erlndsrekarnlr gefi ser-
lcgan gaum, og hugsi sig "el um, - þar sem klaðínn nú er orðinn
afkróa'ður fyrir niðurskurð -: hvort það muni geta fullnægt abyrgð
þeirra Í þessu tilliti, að þeir láti við hafa baðanir, án þess að gjöra
neitt til ab kreppa a~ sýkinni, eða með "örðum varna útbreiðslu
hennar. Þa~, sem hinn háttyirti þíngrnaður Ísfirðfnga sagðl, ab þeg-
ar skepna sýktist, væri réttara og eblilegra ab lækna hana en skera,
þetta, segi eg, er sjálfsagt rett, þegar einga hættu er ab óttast ar
því, að lækna hana; en ef eg hefi ástæ~u til að óttast, ab Mn sýki
allar aðrar skepnur mínar, meðan verið er að lækna hana, þá ætla
eg ekki a~ hika víð, ab láta heldur skera hana. Og svona hlýtur
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þa~ a~ vera undir atvikum komið, hvort rettara se að víð hafa

lækningar eða niðurskurð. Hinn háttvirti þíngmaður :Reykvfkínga
sagðl eitthvað á þá lelð, a~ það væri til að setja æsíng og óvild
meðal manna, ef þíngíð fellist á álit nefndarinnar. þetta getur mer
mí ómögulega skilízt, Þíngio getur þó ekki tekið aptur öll þau orð,
sem um málið er búíð ao tala, þjóoin les þau í þfngtíðlndunum,
hvort sem þínglð yio atkvæðagreiðsluna aðhyllist uppástúngur nefnd-
arinnar eður hafnar þeim, og reynslan leggur dóminn á mállð.

Forseti: Eg get ekki látio því óhreift, ao mer finnst nokkuð
undarlegt, hvernig hinn háttvirti þingmaður .Ísflrðínga vatt víð orð-

um mínum, þar sem hann gaf í skyn, að eg hefði álasað konúngi
fyrir það, hve seint hann hefði lagt úrskurð á lagafrumvarp alþíngis
1857, en ao því svelgðí eg ekki með einu orM í ræðu minni, eins
og allir máttu heyra; konúngi var ekki hægt ao leggja úrskurð á
malíð, fyr en það var borlð undir hann til úrskurðar ; en hitt sagðl
eg, að raðstafanlr raðgjafans vantabí lagaheimild eða konúnglega heim-
ild, meðan konungur hefði hvorugt verið búinn að gjöra, hvorki a~
staðlesta lagafrumvarpið frá 1857, ne leggja á þao ósamþykki með
.alIrahæstum úrskurði, ne heldur að heimila raðherranum með ser-
stökum úrskurðí, að stjórna og skipa fyrir í kláðamálinu her á landi;
einginn slíkur konúngsrírskurður í kláðamalinu hefir kornið í ljós frá
því í maí 1857 til 27. mai 185'9. Hinn hattvtrt! þingmaður Ítlfiro-
inga var drjúgur af því, að stíptamtmaðurínn hefði vel skilið bref

raðherrans, þau sem út geingu á þessu tímabili; en það er spáný
kenuíng, ef slcUníngur stiptamtmannsins á ráðherrabréf getur gefið

því þá lagaheimild, er það annars kynni að vanta, Þa~ er einúngis
1 þínginaður eptir, sem ekki hefir tekið til máls í þessari álykt ..
arurnræðu, bíbjí hann ser ekki hljóðs mí þegar, álít eg að hann hafi
það ekki í hyggju. Eg skal geta þess, að þíngmaðurlnn úr Gull-

bringusýslu er geinginn af fundi sakir lasleika. - ÁlYldarumræou
þessa máls er þannig lokið, og skal eg þvf biðja hina heiðruðu þing-
menn, að gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskrannt.

Var síðan gelnglð til atkvæða, og fóru þau á þessa Ieið :
A. Breytíngaruppást. H. Kr. Friðrikssonar, felld með 16 atkv. móti 6.
B. Nefndin, orðabreytíng, samþykkt með 15 atkvæðum móti 1.
O. Nefndin (uppástúnguatriði nefndarálitsins) :

I. Borinnupp með breytingunum, er voru samþykktar undir
staflioB, samþykktur með 15 atkvæðum móti 8.

II. 1. samþykktur með 17 atkvæðum móti 6.
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2. samþykktur með 16 atkvæðum móti 7.
3. samþykktur með 1SJ atkvæðum móti 1.
4. samþykktur með 17 atkvæðum móti 4.

D. Breytíngaratkvæ'ði Páls Melsteðs "io nefndarinnar III. 1. (stafl, E):
1. felldur með 14 atkvæðum móti 6.
Voru þá tölullðlrnír 2-6 incl. álitnir fallnir samkvæmt þessari

atkvæðagreiðelu.
E. Nefndin (uppástúnguatriOi):

III. 1. samþykktur með 16 atkvæðum gegn ll.
2. Víðaukaatkvæðl Magnúsar Andressonar; "io þenna statt

var víð haft nafnakall, og fór það þannig, að
já (sögðu) : nei (sögðu):

Páll Melsteð. Brynjólfur Jónsson.
Arnljétur Ólafsson. Gísli Brynjúlfsson.
Ásgeir Einarsson. H. Kr. Fríðrlksson.
Benedikt Þóroarson. H. G. Thordersen.
Halldór J6nsson. Jón Hjaltalín.
Indriði Gíslason.
•JÓn Sigurðsson frá Gautlöndum.
Jón Slgurðsson frá 'I'andrasell,
Magnús Andrésson,
Ólafur Jónsson.
Páll Slgurðseon.
Stefán Eiríksson.
Stefán Jönsson.
Sveinn Skúlason.
og var það þannig samþykkt með 14 atkvæðum gegn 10.

3. (Nefndin), samþykkt með 15 utvæðum móti 7.
Stafllðurlnn F á atkvæðaskrannl, uppástringur H. Kr. Friðriks-
sonar, stall. a-e, voru felldar frá umræðu og atkvæðagreiðslu
með 16 atkv. gegn 7 þegar í byrjun ályktarumræounnar eins
og fyr er getíð (sj,i 36 fund, bls. 1541-42).

G. Hvort rita skuli konúngl bænarskrá samkvæmt atkvæðagreíðl-
unni víð a II. 1.- 4. meb a I. sem undirstöðuatrlðí. Um þenna
statli'b var nafnakall víð haft, eptir ósk margra þíngmanna, og

Jón Petursson.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn •
Petur Pétursson.
Vilhj,ílmur Finsen.
þórour Jónassen.

fór það þannig fram,
já (sögðu):

Páll Melste'b.
Arnlj6tur Ólafsson.

nei (sög'bu):
Brynjólfur Jónsson.
H. Kr. Fríðríkason.
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já (sög~u):
Ásgeir Einarsson.
Benedikt ÞÓr~arson.
Gísli Brynjúlfsson.
Halldór Jónsson.
Indriðl Gíslasen.
Jón Sigurðason frá Gautlöndum.
Jón Slgurðeson frá Tandraseli.
Magnús Andresson.
Ólafur Jónsson.
Páll Sígurðsson.
Stefán Eiríksson.
Stefán Jónsson.
Sveinn Skúlason.
og "iu þa~ þannig samþykkt með 15 atkvæðum gegn 9.

Var dagskránni þá loklð, og ákva~ forseti fund mánudaginn
þann 15. ágúst kl. 12, og gat þess, að þá mundi koma til ályktar-
umræðu vegabótamálið og læknaskipunarmálið.

Fundi sliti~.

nei (sögðu):
H. G. Thordersen.
Jón Hjaltalín.
Jón Petursson.
Jón Blgurðsson frá Kaupmannahöfn.
Petur Petursson.
Vilhjálmur Finsen.
Þór~ur Jónassen.

15. ágúst- þrítugasti og áttundi fundur.
Forseti gat þess, a~ konúngsfulltrúi hefði tjá~ ser, a~ hann

gæti ekki komlð á fund í dag, og heíðl því feingi~ hinn 4. koa-
úngkjörna þíngmann til, að gp.gna konúngsfulltrúastörfum í sinn
stað ; enn fremur, a~ einnig þingmaður Norður-þíngeyínga væri las-
inn, svo a~ hans væri varla von á fund, fyr en kannske seinni part
dagsins.

Þíngbókin frá síbsta fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagsknínní kemur fyrst til alyktarumræðu

og atkvæðagreíðslu konúnglegt frumvarp um vegabætur á Islandi.
Framsögumaður er hinn háttvirti 5. konúngkjörni þíngmabur. Eg
hefi hítio prenta atkræðaskrá, og vona eg, að hinir heiðruðu þíng-
menn hafi hana fyrir ser, og skal eg geta þess, a~ tveir háttvirtir
þíngmenn, hinn 3. konúngkjörni, og þíngmaður Rángvellínga höfðu
áskilio ser það vara-breytíngaratkvæM, "að frumvarp þetta verði
að eins löggilt sem bráðabyrgðarlög". þetta varaatkvæði hefir af
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vangá orM'b útundan á ntkvæðaskninnl, og bi'b eg hina háttvirtu
þingmenn, að þeir hver um sig riti það hjá ser á sína atkvæðaskra,
þannig orðað, og verður það borið upp undir tölul. 77., en sú uppá-
sningan, sem mí heitir tölul. 77. á hinni prentuðu atkvæðaskni verð-
ur tölul. 78., og hin síðasta atkvæðagreiðsla nr. 79. þab er líka má
ske ekki sem rettast í þessari atkvæðaskní, að ekki er gjört ráb fyrir,
að hver grein sjálfs stjórnarfrumvarpsins verðl borin upp með eða
lín breytínga, það er a~ skilja, ef hver sú breytfng, sem er upp-
borin vi~ greinina, skyldi verða felld, en þetta er í rauninni sjálf-
sagt, þar sem her er að ræða um konúnglegt frumvarp, og skal eg
gæta þess vib hverja grein, þar sem þessu verður a~ skipta undir
atkvæðagreiðslunni.

Atkvæ~askrá
í vegabótamálinu.

(Varauppá.stúnga 1-1. Kr. Friðrikssonar og Arn7jóts Ólafs-
sona'r um: a~ þíngíð ráM frá, a'b frumvarp þetta fái laga-
gildi, að nefnd manna verði sett í landinu sjálfu til a~ semja
nýtt vegabótarfrumvarp, og a~ nokkrum Íslendingum verði
kennd vegafræði o.s. frv., sjá. tölul. 77.).

1. Frumvarpsins 1. gr. (samþykkt af minna hlutanum):
Vegum skal skipt í þjdðvegí og aukavegi.

2. Víðauk! meira hlutans "i'b frumv. 1. gr.:
"og þjóðvegum aptur í þjó~Yegu á fjöllum uppi og þjó'b-
vegu níðrí í byggbínní",

3. Breytíngaratkvæðí meira hluta, að frum". 2. gr. orðíst þannig:
þli vegi skal álíta þjóðvegi Ii fjöllum uppi, er liggja yfir
fjöll, heibar eða stóra hálsa byggða á millum, og menn al-
mennt fara, enda þritt samgaungur milli þeirra byggðarlaga
eigi se mjög tíðar, En þá vegi skal álíta þjöðvegl ntðrl í
byggðum, er liggja eptir endilaungum sveitum, og eins þver-
vegi þá, er liggja milli þeirra vega, eða gánga úr þeim
upp á fjallþjóðvegina.

,4. Frumvarpsins 2. gr. (samþykkt af minna hlutanum):
þá vegi skal álíta þjóðvegi, sem innbúar eins eða fleiri
héraða fara jafnaðarlega, er þeir ætla í kaupstað, fiskiver
eða annan stað, þar sem menn almennt koma saman. Sem
þjéðveg! ber einnig að álíta þá vegi, er menn almennt fara
milli tveggja sýslna, þótt eigi se miklar samgaungur milli
þeirra, og eins hina almennu pöstíerðavegt.
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5. Breytíagaratkvæðl meira hluta,ab Irumv, 3. gr. orbist þannig:
Sýslumenn skulu með rábum hreppstjóra bera upp við amt-
mann uppastungu um það, hverja vegi, er liggja í sýslum:
þeirra eða upp úr þeim, skuli álíta íjallþjdðvegt, og ber
þeim ab hafa ofannefndar reglur fyrir ser í þessu. Skal
amtmaður síðan leggja úrskurð lÍ málib og ákveoa um lelð
eptir málavöxtum, hvað hver fjallþjóbvegur skuli gánga lángt
ofan í byggðina, hvort heldur ofan í þjéðveginn níbrí í
byggðínnl, eður ao eins ofan í venjulega búfjárhaga. Þess-
um úrskurði skal síðnn lýst á manntalsþíngum, í þeim
sveitum, er fjallvegurinn liggur millum. þar á móti skal
sýslumaður ákveða með ráðum hreppstjóra, hverja vegi
niðri í sveitinni skulí álíta þjóðvegi, og hverja aukavegí,
er se til almenntngsþurfa.

6. Breytíngaratkv. minna hl. vio frumv. 3. gr.:
Bætist framan ,-io greinina: "Hreppstjórar stínga upp á,
hverja vegi álíta slmli sem þjóbvegi og hverja sem auka-
vegi í hreppnum, eptir hverjum upp.ístúngum ao(( (sýslu-
menn skulu bera upp, o. s. frv.).

7. Frumvarpsins 3. gr.:
Sýslumenn skulu bera upp vib hlutaðeiganda amtmann upprí-
stringu um þab, hverja vegi skuli álíta sem þjóbvegi í
sýslum þeim, sem þeim er trúað fyrir, og hverja sem auka-
vegl, og hafa þeir ofannefndar reglur fyrir ser í þessu; legg-
ur amtmaður síban úrskurð á málið, og birtir auglýsíngu um
það til eptirbreytni fyrir alla þá, er hlut eiga að máli.

8. Uppástúnga meira hluta:
Ao frumv. 4. og 5. gr. færist aptur fyrir frumv. 14. gr.

9. Breytíngaratkv. meira hl. ao frumv. 4. gr. orðíst þannig:
Sýslumaður skal á ári hverju innan loka janúarmánaðar
senda amtmanni nákvæma skýrslu um þau verk, er vinna
þarf hlð næsta sumar við fjaIlþjóovegi þá, er liggja í sýsl-
unni og upp úr henni; skal þeirri skýrslu fylgja uppéstdnga
um, hvernig verkið verði sem haganlegast unnið og með
sem minnstum kostnaði, og enn fremur áætlun um kostnað
þann, er hann hyggn r að til þess þurfi; skal hann í þessu
hafa ráMært sig áður við þá hreppstjóra, er næstir búa fjall-
vegunum. Amtmaður skal síðan eptir þessu ákveða, með
hverjum hætti verkið skuli "inna og hversu miklu Ce megi
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verja til áminnstra vegabóta næstkomandi sumar; og á hann
a~ gefa sýslumanni það til vitundar innan loka aprílmánaðar.

10. Breytíngaratkv. minna hl. ,'ib frumv. 4. gr.:
Byrjar þannig: Ab feingnum uppástúngum hreppstjórans

skal sýslumabur, - "Sýsluma~ur skal", falli burt.
ll. Frumvarpsina 4. gr.:

Sýslllma~ur skal á ári hverju innan loka janúarmánaðar
senda amtmanni nákvæma uppástúngu um þau verk, er vinna
skal hib næsta sumar ,'i~ þjó~vegi þá, er liggja um sýsl-
una; skal þeirri uppástringu fylgja skýrsla um, hvernig verk-

inu skuli haga, og hvemig það verðí Iramkvæmt, samkvæmt
5. gr., og enn fremur áætlun yfir kostnað þann, er hann
hyggur, ab til þess þurfi; skal amtmaður eptir þessu ákveba,
að hve miklu leyti og með hverjum hætti verkið skuli "inna,
og á hann a~ gefa sýslumanni það til vitundar, í seinasta
lagi innan loka aprílmanaðar.

12. Breytíngaratkv. meira hluta, að Irumv. 5. gr. orNst þannig:
Öll verk víð fjallþjó'b,-egi skal, að SYO miklu leyti sem unnt

er, framkvæma þannig, ab það se sett til uppboðs á mann-
talsþíngí í næstu sveit víð Ijallþjéðveglnn, hver vilji takast

ís hendur að láta vinna verkið fyrir minnst kaup; einúngis
þegar yfirvaldinu þykir það 6ráNegt, að láta bjöða verkið
upp, eða þegar aðgeingllegt boð fæst ekki, á sýsluma~ur a~
gjöra samníng um verkið á þann hátt, ef því verður vib
komið, að viss borgun se ákveðln fyrir nákvæmlega tiltek-
inn vegarpart ; en fáist það ekki með abgelngilegum skil-
málum, þá skal láta vinna verkíð fyrir ákveðin daglaun, og
skal sýsluma~ur, þegar SyO stendur á, til kveðja áreibanlega
umsjónarmenn, til a~ hafa gætur á, gegn sanngjarnri borg-
un, a~ verkið verðl öabflnnanlega af hendi leyst.

13. Frumvarpsíns 5. gr., samþykkt af minna hl.:
ön verk vib þj6bvegi skal að svo miklu leyti, sem nnnt er,
framkvæma þannig, ab það se sett til uppboðs, hver vllj]
takast á hendur, ab láta vinna verkið fyrir minnst kaup.
Einúngis þegar yfirvaldinu þykir það 6ráblegt, að láta bjöða
verkið upp, eða þegar aðgelngllegt boð fæst ekki, á sýslu-
rnaburinn ab gjöra samníng um verkið á þann hátt, ef því
verbur vlð komíb, ab viss borgun se ákveðln fyrir nákvæm-

lega til tekinn vegarpart, en fáist það ekki með aðgeínglleg-
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um skilmálum, þá skal láta "inna verkið fyrir líkve~in dag-.
laun, og skal sý:;luma~ur, þegar Svo stendur á, til kve~ja
áreiðanlega umsjónarmenn, til að hafa gætur á, að verkið
verði óaMnnanlega af hendi leyst.

14. Breytíngaratkv. meira hl., að frumv. 6. gr. orðlat þannig:
Allir þjó'ðvegir og aukavegir skulu, ab öllum jafnaði, halda
hinni sömu stefnu, sem þeir hafa haldíð hfngað til; en beri
nauðsyn til, ab á þessu se gjör'ð nokkur breytíng, eður a'ð
nýr vegur se lagður, þá skal sýslumaður, ef vegurinn er
fjallþjó'ðvegur, senda um þetta uppastungu til amtmanns, er
þá ræður málinu til lykta; en se vegurfan þjó'ðvegur níðrí
í bygg'ð eða aukavegur, þá skal sýslumaður með ráM hrepp-
stjóra útkljá málið.

15. Frumv. 6. gr. (samþ. af minna hl.):
þjó'ðvegir skulu, a'ð öllum jafnaði, halda hinni sömu stefnu,
sem þeir hafa haft híngað til; en þegar sýslumanni þykir
nauðsyn til bera, ab á þessu se gjör'ó nokkur breytíng, eða
nýr þjóðvegur se gjörður, þá skal hann um þetta senda
uppástringu til amtmanns, og ræður hann mállnu til úrskurð-
ar samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í þessari tilskipun.

16. Frum". 7. gr. (samþ. af minna hl.):
Serhver jarðeigandi er skyldur til, nema því að eins, a'ð
svo standi á, sem sagt er í 8. gr., ab láta af hendi upp-
bótarlaust land þa'ð, er þarf til að leggja þjóðveg um eða
gjöra víð hann, samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í
þessari tilskipun. 8\'0 er hann einnig skyldur til ab leyfa,
að á hans landareign se tekin þau tllfaung, sem kann að
þurfa til vegagjörðarlnuar, og skal honum það ekki heldur
ab neinu bætt.

17. Víðaukaatkv. meira hl.;
a, Ab inn í 7. gr. frumv., eptir or'ði'ð "þj6'ðveg", bætist inn í:

"og aukaveg".
b, Að "ib enda greinarinnar se bætt: "nema tilfaung hafi verið

tekin honum í mein".
18. Breytíngaratkv. minna hl. víð Irumv. 8.gr.:

, Breytist þannig: "úr jaCnaðarsjóði amtsíns" falli burt, en
í staðinn komi: "af vegabétagjaldínu",

19. Breytíngaratkv. meira hl. við 8. gr.:
Ab endir greinarinnar "ellegar þá - yfir elngjar", falli burt.
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20. Frumv. 8. gr.:
Nýja vegi má aldrei leggja gegnum tún eða umgirt gras-
lendi, og að öllum jafnaði ekki heldur yfir eingjar, nema
yfirvaldinu virðíst svo, að ekki verði hjá því komizt, án
skaða fyrir almennar samgaungur, og skal, þegar svo stend-
ur á, greíða eigandanum, ef hann krefst þess, úr jafnaðar-
sjóM amtsins sanngjarna þokkabót, sem óvilhallir menn, þeir
er tilkvaddir se af rettinum á vanalegan hátt, ákveða fyrir
það eptir skoðunargjörð, sem haldin se undir tilsj6n sýslu-
manns, ellegar þá eptir yflrskoðunargjörð, ef amtmanni þykir
vera ástæ~a til þess; þ6 hverfur tilkall eigandans til te~r~r
þokkabótar, !lVO framarlega og að svo miklu leyti, sem
skylda hefir híngað til legið á [örðínnl, til a'b leyfa umferð
yfir eingjar.

21. Breytíngaratkv. Benedikts Þórðarsonar:
A~ 9. gr. frumvarpsins verði þannig orðuð :

Þjó'bvegir skulu ætí'b vera 5 álnir á breidd, að minnsta kosti
alstaðar, hvar því verður vi~ komið, en hvar því ekki verð-
ur víð kornið, eiga þeir á hverjum stað a~ leggjast svo brelð-
ir, sem næst verður komizt þessu máli, og hvergi mjórri en
1 alin.

22. Breytfngaratkv. minna hl. víð frumv. 9. gr.:
Breytist þannig: ,,6(( fellist burt, en ,,5" komi í staðlnnj
"a~ minnsta kosti", falli burt, og "amtma'bur eptir uppá-
stúngu sýslumanns" falli burt, en komi í staðínn r sýtilu-
maður.

23. Breytíngaratkv, meira hl.:
At eptir orðln : "a~ minnsta kosti", se bætt inn í: "en auka-
vegir 5 ðln;",

24. Frumv, 9. gr.:
þj6~vegir skulu ætfð vera 6 danskar álnir á breidd a'b

minnsta kosti j samt getur amtmaður eptir uppásúngu sýslu-
manns leyft undantekníngu frá þeirri reglu, þegar landslagi
er svo varið, til að mynda þar sem vegur liggur yfir fjöll
eða hraun, að óumflýanleg nauðsyn dregur til þess.

25. Frum. 10. gr. (samþykkt af allri nefndinni):
Þjó~vegi skal bæta með rubníngum, ef á þann hátt má

fá fasta braut. Ef svo st6rir steinar koma fyrir á vegi þeim,
er ry~ja skal,a~ þeim verður ekki korníð úr brautinni, þá
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skal beggja megin þeirra gjöra mjórri brautir, er aptur ná
saman Í aðalgötunnl. Lausagrjóti þYÍ, er liggur á veginum,
skal snara svo Ungt úr vegi, ab það geti ekki Iallíð Í braut-
ina aptur, nema svo se, ab steina þá megi hafa til ab bera
ofan í veginn.

26. Breytíngaratkv. minna hl. víð frumv. 11. gr.:
Breytist þannig: "sý:dllmabur" falli burt, en aptur komi ~
"tih;jónarmabur('; "ofan á brýrnar skal þar ab auki leggja
moldarlag" falli burt",

27. Frumv. 11. gr. (samþ. af meira hl.):
þar sem ekki verbur feingin föst braut me'6rubníngum,
skal leggjl\ veginn hærra, ef [arðvegur er mjög laus; þyki
yfirvaldl það nauðsynlegt, eptir því sem á þeim stað hagar
til, skal grafa skurði jafnvel beggja megin vegarins, og skal
einnig, ef þörf er á, gjöra ræsi þvert yfir veginn. Moldu
þeirri, sem mokað er upp úr skurðunum og ræsunum, skal
snara upp ft veginn, og skal hafa hana sem undirlag til ab
fylla upp veginn, eu annars skal fylla upp veginn á þann
hátt, ab hann verði í mlðju ab minnsta kosti 1/3 danskri
alin hærri en til hliðanna, og skal einnig bera ofan í "eg-
inn 5 eða 6 þumlúnga þykkt lag af möl, þar sem hún er
fllanleg í nánd. Yfir ræsa þá, er gánga þvert yfir veginn,
skal gjöra brýr, annaðhvort úr steini eða tre ellegar hvoru-
tveggja saman, eptir því sem sýsluma'6ur akveðnr ruíkvæm-
ar lÍ hverjum einstökum sta'6. Ofan á brýrnar skal þar ab
auki leggja moldarlag.

28. Breytingaratkv. minna hl. "ib frumv. 12. gr.:
Breytist þannig: ,,1 % alin ft falli burt, en komi í sta'6-
inn: ,,1 alin", og ,,2 eða 1%(( falli burt, en komi í
staðinn ,,1% «.

29. Breytíngar- og víðankaatkv. meira hl. "ib frumv. 12. gr.:
a, Ab eptir orðln: "torfbrýr þessar", verbi bætt inn í: "þar

sem undirstaðan er mjög laus",
b, Fyrir. orðln : "en í miðju 2 eða 21/3 al. - er breið", verði

sett: "og í miðju svo há, að vel falli út af til beggja hliða((.
30. Frumv. 12. gr.:

Yfir mýrlendi skal jafnabarlegast gjöra steinbrýr ; en þegar
yfirvaldi vírðíst, ab því verði ekki með nokkru móti "ib
korníð vegna Iandslagsíns, þá má þar gjöra brýr úr torf-
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hnausum; skulu torfbrýr þessar vera 1 % danskri alin hærri
til hliðanna en grundvöllurinn, er þar að liggur, en í miðju
2 eba 2 112 danskrl alin hærri, a~ þ,'{ skapi sem torfbrúin
er breið, A~ öðru leyti eiga steinbrýrnar og torfbrýrnar
ætí~ að vera a'ð minnsta kosti 21/2 danskar álnir á breidd,

og skal gjöra "i'ð þær skurbl og ræsi, sem fyr er sagt.
31. BreytíngaratkT. meira hl. víð 13. gr.:

A'ð í stað orðanna: 'Jþar sem þær liggja svo, og því að öðru
leyti", verði sett: 'Jef nauðsyn krefur og því(' ("ver'ður vib
komið" o. s. Irv.),

32. Frumv. 13. gr. (minni hlutinn stíngur upp á, a'ð sú grein verðl

úr felld):
Yfir litlar ár og læki skal, þar sem þær liggja svo, og því
að öðru leyti verður víð komið, gjöra steinbrýr eða trebrýr,
og skulu brýr þessar vera a'ð minnsta kosti 21/l danskar
álnir á breidd, og skal ætíð halda þeim svo vi~, að farið

verði yfir þær með klyfjaba hesta.
33. Frumv. 14. gr. (samþ. af allri nefndinni):

Á öllum þeim Ijallvegum, sem ferðamenn eru vanir a'ð fara
á vetrardag. skal hlaða vörður, og skal einnig gjöra sælu-
hús, þar sem yfirvaldi þykir þörf á. Eiga vörðurnar a'ð
vera, þegar því verður vlð 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, ferðamönn-
um til lelðbelníngar,

34. Breytfngaratkv, minna hl. víð frumv. 15. gr.:
a, Ao upphaf greinarinnar: 'JÚtgjöld - hvers amts", falli burt.
b, A~ frá þeim sömu orðum ('Jhvers amts") standi óbreyttur

allur fyrri kafli greinarinnar: JJþegar einhver - skilar á-
leibls", og verði serstök grein:
Þegar einhver hefir tekist á hendur a'ð láta gjöra verkið,
skal fyrst greiða borgun fyrir það, þegar það er sannað með
lögmætrí skobunargjdrð, er sýslumaður sendir amtmanní, að

allt verklb se éaðflnnanlega af hendi leyst j þó má amtrnað-
ur, ef sá, er verkið lætur vinna, krefst þess, og verkið er.
umfangsmlklð, eptir að hann um það hefir meðteklð upp-
lýsíngar og uppástúugu frá hlutaðeiganda sýslumanni, láta
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grelða manni þeim, sem verklð annast, nokkurn part af kaup-
inu smátt og smátt, eptir því sem verkinu skilar áleibis.

c, Ab allur síbari hluti greinarinnar: "Ab öðru leytt - einu
sinni er ákveNb(( falli burt, en komi f stabinn ný serstök
grein (annaðhvort tölul. 37., eða tölul. 39. með eða án breyt-
ingar tölul. 38. og víðauka (tölul. 40.).

35. Breytíngaratkv. meira hl.:
Ab 15. gr. frumv, verði þannig orðub :

Útgjöld til vegabóta á öllum fjallþjóbvegum og eins til þeirra
verka, sem nefnd eru í 12. §, skal greiða úr jafnaðarsjéðí;

. hvers amts, þegar einhver hefir tekizt á hendur ab láta
gjöra verkið, skal fyrst greiða borgun fyrir þab, þegar það
er sannað með lögmætrl skoðunargjdrð, er sýslumabur sendir
amtmanni, að allt verkið se öaðfínnanlega af hendi leyst;
þó má amtmaður, ef sá, er verkið lætur "inna, krefst þess,
og verklb er umtángsmlkíb, eptir að hann um þab hefir með-
tekíð upplýsíngar og uppastúngur frá hlutaðeiganda sýslu-
manni, láta greiða manni þeim, sem verk ib annast, nokkurn
part af kaupinu smátt og smátt, eptir því sem verkinu skil-
ar álelbls, Ab öbru leyti ber amtmönnum þess ab gæta,
þegar þeir ákveba, hverjar vegabætur skuli taka fyrir á því
ári í amtinu, ab allur kostnaðurinn verði eigi meiri en svo,
að hann verbl greiddur með því að jafna niður ímesta lagi
2 sk. á hvert lausafjárhundrab.

36. Frumv. 15. gr. (samþ. af minna hl.):
Útgjöld til allra vegaböta, sem nefnd eru her ab ofan, skal
greiða úr jaínabarsjéðl hvers amts. Þegar einhver hefir
tekizt á hendur að láta gjöra verkið, skal fyrst greiða borg-
un fyrir það, þegar það er sannað með lögmætri skoðunar-
gjörð, er sýslumaður sendir amtmannl, að allt verkið se ó-
aðflnnanlega af hendi leyst; þó má amtmaður, ef sá, er
nrkið lætur vinna, krefst þess, og verkið er umfangsmíklð,
eptir ab hann um það hefir meðtekið upplýsíngar og uppá-
stúngu frá hlutaðeiganda sýslumanni, láta greiða manni þeim,
sem verkið annast, nokkurn part af kaupinu smátt og smátt,
eptir því sem verkinu skilar aleiðís, Að öbru leyti ber amt-
mönnum þess ab gæta, þegar þeir ákveða, hverjar vegabæt-
ur skuli taka fyrir á því ári, ab kostnaðurinn til nýrra vega,
vibgjörba og víðhalds allra þjóbyega í amtinu verðl ekki
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meiri en svo, að hann verðí greiddur með Því, ilb jafna nlb-
ur í mesta lagi 2 sk. á hvert lausafjárhundrað. En skyldi í
einhverri sýslu þurfa stérkostnað til að leggja nýja vegi eða
til að gjöra st6rkostlegar vegabætur, þ:i má, ef amtmanni
þykir vera astæða til þess, eptir ab hann á~ur hefir lettað
álits annara um það, jafna allt a'b 1 sk. tillagi meira fyrir
hvert lausafþírhuudrað á þessa sýslu, heldur en hinar aðrar
sýslur, en samt mega tillögin samtals aldrei gánga út yfir
það, sem einu sinni er ákYe'ði~.

37. Breytíngaratkv. Vilhjálms Finsens:
Ab sí'bari hluti 15. gr. frumv., eða breytíngaratkv. minna hl.
(tölul. 39.), verði þannig orðað :

Utgjöld til allra þjóðvega skal greiða á þá lelð, a~ amt-
mennirnir hver í sínu amti skulu, eptir uppástúngum fr;i
sýslumönnunum, 'kveða, hversu míkið hver sýsla skuli greiða
af kostnaðínnm til þjöðvega í amtinu, en síðan skal sýslu-
rnaburinn með 2 tilteknum mönnum jafna sýslugjaldinu nib-
ur á hina einstöku hreppa sýslunnar, og skal hver hreppur
því næst greiða tillag sitt úr sveltarsjöðl,

þyki hreppstj6ra of þriugt vegabötagjald lagt á hrepp sinn,
skal honum heimilt ab kæra það fyrir amtmanní, og sker
ha un þá úr mdlinu.

Þegar sveltastjérnarnefndlr komast á, skal það falið þeim
ab ákveða tillag hverrar sýslu til þjéðveganna og niðurjöfn-
un þess á hreppana.

38. Breytingaratkv. Páls Sigurðs30nar vib minna hl. uppástúngu,
tölul. 39.:

Að endir uppéstúngunnar r "Gjald þetta - eptir sömu regl-
nm og aukaritsvaríb", falli burt, en komi í staðínn : "Hús-
bóndi hver gjaldi það á hvers árs manntalsþíngi til sýslu-
manns, samkvæmt niðurlagi 16. gr. (frurnv.).

39. Breytíngaratkv. minna hl. vlð frumv. 15. gr.:
14. gr. Útgjöld til allra þjóðvega skal þannig greiða, að
af hverjum hrepp í öllu landinu gjaldist svo míkíð í pen-
íngum, sem nemur hálfu dagsverki, eptir verðlagsskrrí fyrir
hvern verkfæran karlmann í hreppnum, í hverri stöðu sem
hann er frá 20 ára ab 60. Gjald þetta skal tekið af
sveítarsjöðnum og greitt sýslumanni á rnanntalsþíngl, og
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leggur hreppstjóri það á hreppsbúa eptir sömu reglum og
aukaritsvarið.

40. Vara-breytíngaratkvæbí Halldórs Jónssonar vil> 15. gr. minna
hlutans:

A'b eptir orblð "hreppstjóri /I, bætist inn i: "mel> 2 til 4
mönnum, sem bændur sjálfir kjósa",

41. Breytíngaratkv. meira hl.:
Ab 16. gr. verðl þannig orðuð i

Búendur í hverjum hreppi, og eins húsmenn og lausamenn
þeir, sem þar eru heimilisfastir, skulu skyldir að bæta og
vil> halda þjóðvegum þeim, er þar liggja um hreppinn, og
eins aukavegum þeim, sem þar eru nauðsynlegir til almenn-
ings þarfa, svo að vegir þessir ávallt se r góðu standi. þal>
sem vinna þarf al> vegum þessum er skylduvinna, og skal
hún jafnt hvíla á öllum verkfærum karlmönnum í hreppn-
um, sem eru milli tvítugs og fimmtugs, hvort sem þeir eru
ar bændastétt eður ekki. Ef hreppsbændnr, eður meiri hluti
þeirra kynni heldur al> æskja, annaðhvort ab einhver takist
á hendur vegabæturnar fyrir kaup, eða þll, að menn Be
leigðir til þess, en um það skal taka ákvörðun á hrepp-
skilaþíngi á haustin, þá er þeim það heimilt, og skal þá
fyrir hvert heilt dagsverk greíða borgun, eins og það er
metíð í verðlagsskránní þa'b ár; húsbóndinn greiðir gjaldið
fyrir sig og þá verkfæru menn, sem hjá honum ern, og skal
því gjaldi lokið til hreppstjóra innan næstu suruarmála; gjald
þetta má taka lögtaki, ef það ekki er greitt í tæka tíð.

42. Breytíngaratkv. minna hl. víð frum,'. 16. gr.:
Breytist þannig: fyrir ,,18 til 60(( korni: ,,20 - 60((; og
eptir orðið "skiptist(( komi: "af hreppstjóra, al> yfirveg-
nðum efnum og ástandi", Niðurlag greinarinnar breytist
þannig: fyrir "börn og vlnnufdlk", komi: "verl,færa menn,
sem eru í hans þjónustu" •

.43. Frumv. 16. gr.:
þa'b skal Iramvegls vera skylda Innbrianna í hverjum hrepp,
al> gjöra vegabætur og halda við aukavegum þeim, er liggja
um hreppinn, og sem nauðsynlegir eru til almenníngs þarfa,
svo að vegir þessir ávallt se í sæmilegu standi. þa'b, sem
vinna þarf í þessum tilgángi, er skylduvlnna, og skulu allir
verkfærir karlmenn í hreppnum frá 18. til ~Q. árs, hvort
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sem þeir eru af bændastðtt 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, annaðhvort
a~ einhver takist á hendur vegabæturnar fyrir kaup, eða þá
a~ menn se leígðír til þess, en um það skal taka akvörðun
á hreppskilaþíngi a haustin, þá er þeim það heimilt, og
skal þá hreppstj6rinn jafna niður kostnaðinum á hina sömu
menn, sem skyldir eru a~ vlnna að vegabdtum, eptir því
sem á'ður er sagt, og að öðru leyti þannig, a'ð húsbóndinn
g reíðír borgun fyrir börn og vínnufölk, sem er á hans heimili

44. Breytíngaratkv meira hl.:
A~ 17. gr. frumv. verði þannig orðuð :

Hreppstjórar eiga á ári hverju innan loka janúarmdnaðar að
senda sýslumanni uppástúngu um þær vegabætur, er gjöra
þarf á næsta sumri við þjöðvegína i hreppnum, og við þá
aukavegí, sem þar eru nauðsynlegir til almennings þarfa;
skal te~ri uppástúngu fylgja nafnaskní yfir þá menn í hreppn-
um, sem skyldir ern a'ð leggja vinnu til samkvæmt næstu
grein á undan, og skýrsla um þá raðstöíun, er hreppsbænd-
ur hafa tekíð, samkvæmt sömu grein, um það, hvernig vinna
skuli a~ vegabótunum ; á sýslumaður síðan fyrir sumarmál
að ákveða með úrskurði sínum, hver verk skuli vinna, og
gefa hreppstjórnnum það til vitundar; en þeir eiga þvi næst
að sjá um, að verkið verðí framkvæmt eptir reglum þeim,
sem nákvæmar eru til teknar í þessari tilsklpun ; þess skal
gætt, þegar hreppsbúar vinna sjálfir að verkinu, að það
komi jafnt níður á þá, sem skyldir ern að leggja verk til.

45. Breytingaratkv. minna hl. víð frumv. 17. gr.:
A~ hún falli úr, en komi ný grein, sem verður 16. gr. þannig
orðuð :

Hreppstjórar skulu á ári hverju fyrir sumarmál senda
sýslumanni nafnaskrá yfir þá menn í hreppnum, sem sam-
kvæmt 14. gr. eru skyldir að leggja fe til þjóðvegabóta.

46. Frumv. 17. gr.:
Hreppstjórar eiga á ári hverju innan loka janúarmanaðar að
senda sÝ:3lumanni uppástúngu um þær vegabætur, er gjöra
þarf á næsta sumri vi~ hina almennu aukavegi í hreppnum,
og skal te~ri uppdaningu fylgja nafnaskrá yfir þá menn í
hreppnum, sem skyldir eru að leggja vinnu til samkvæmt
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næstu gr. á undan; á sýslumaður síðan, í seinasta lagi innan
loka aprílmdnaðar, að ákveða með úrskurði sínum, hver verk
skuli' "inna, og gefa hreppstjórunum það til vitundar, en
þeir eiga því næst ab sjá um, að verkið verði framkvæmt
eptir reglum þeim, sem nákvæmar eru til teknar í þessari
tilskipun, og skal þess gætt, þegar hreppsbúar vinna sjálfir
a~ verkinu, ab það komi jafnt niður á þá, sem skyldir eru
a~ leggja verk til.

47. Meiri hl.:
A~ ný grein verði tekin her inn í frumvarpið þannig orðuð :

Í þeim hreppi er hver maður skyldugur að vinna ab vega-
bótum, sem hann var heimilisfastur í haustinu áður, er
hreppskil voru þar haldin.

48. Breytíngaratkv. meira hl. vib frumv. 18. gr.:
A~ fyrir or'bi'b "aukavegum((, komi: "þjóðvegum niðri {
sveit, og þeim aukavegum, sem nauðsynlegir eru þar til
almenníngs þarfa".

49. Breytíngaratkv. minna hl. vi~ frumv. 18. gr.:
A'b hún standi með þeim víðauka eptir or~i'b "þarf((: "Iúki
af sveítarsjöðnum".

50. Frumv. 18. gr.:
Ab því leyti sem sðrlegur kostnaður kynni ab standa af
aukavegum, til ab mynda til brúa, eður til að útvega þær
tilfærur, sem ekki ver'ba heimta 'bar af þeim, sem skyldir eru
ab leggja til verk til vegagjör'bar, sbr. 23. gr., eða púður
til ab spreingja steina, o. fl., þá skal þeim kostnaði, sem til
þess þarf, jafna níður samkvæmt reglu þeirri, sem sett er í
niðurlagi 16. gr., að SYO miklu leyti sem vegasjóður sá, sem
nefndur er í 20. grein, hrökkur ekki til þessa kostnaðar,

51. Breytíngaratkv. minna hl. víð frnrnv. 19. gr.:
Breytíst þannig: í staðinn fyrir ,,5 álnir" komi ,,3 álnir";
og í staðinn fyrir "amtma'bur(( komi "hreppstjóri",
samanb, 9. gr., - ab nlðurlaglð falli burt.

52. Frumv. 19. gr. (sem meiri hl. vill að falli burt):
Aukavegir eiga almennt a~ vera 5 álnir á breidd; þó má
amtmaður leyfa, að brugðið se út af þessu, þegar landslagi
er svo háttað (sbr. 9. grein a'b ni'burlagi), að óumflýjanleg
nauðsyn dregur til þess. Ab öðru leyti skal í öllu því, er
aukavegi snertir, hvort beldur þeir eru gjör'bir ab, nýju eða
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endurbættir, og eins hvað skyldu eigandans víðvíkur til a~
láta af hendi land það og tilfaung, sem þarf, fari~ eptir
reglum þeim, er ákveðnar eru her að framan um þjdðvegl,
a~ svo miklu leyti sem þær geta átt her við,

53. Breytíngaratkv. meira hl.:
A~ 20. gr. verði þannig orðuð :

þa~ skal vera hverjum þeim, er skylduverk á að vinna,
heimilt a~ senda annan verk færan mann í sinn stað. Vilji
hann grelða borgun í peningum fyrir skylduverk það, sem
hann á að "Inna, þá skal það leyft, ef hann greiNr hrepp-
stjórannm, áður en vegaruðníngsseðllllnn fer a~ g.inga um
hrepplnn, borgun þar fyrir, eptir verðlagsskrá þeirri, er þar
þá gildir. Sömu borgun skal og sá greiða, sem, sökum
nauðsynja sinna, eigi getur komið til verka, er hann er til
þess löglega kvaddur, þó hann eigi hafi greitt hreppstjóran-
um borgunina fyrir fram. En hafi eingar nuuðsynjar haml-
að honum fni að koma, skal hann að auk greíða í sekt 32sk.j
húsbóndinn á a~ greiða ofannefnda borgun fyrir hvern verk-
færan mann sinn, sem undan bregzt, en aptur á móti á hann rett
á að halda fenu inni í kaupi verkmanns, ef honum verður
gefin sök lÍ burtverunni. Sektirnar borgi hinn sekl sjálfur.

Öll ofannefnd gjöld og sektir skal greiða í vegasjóð, sem
stofnsetja skal fyrir hreppinn, og skal hreppstjört geyma hann
og tekjunum "erja til vegabóta í hreppnum, eptir því sem
sýslumaður nákvæmar ákveður.

Greinilegan reikning yfir tekjur og útgjöld sjó~s þessa
skal hreppstjört árlegu senda sÝ:llumanni, um leið og hann
sendir honum skýrslur þær, er getið er um í 17. §. Þa~
skal álíta, að sil hafi eingan sent í sinu stað, er sendir þann
mann, er hreppstjóri með tveimur tilkvöddum mönnum álít-
ur óverkfæran.

54. Frumv. 20. gr. (samþ. af minna hl.):
það skal vera hverjum þeim, er skylduverk á a~ "inna,

heimilt, að senda annan verkfæran mann í sinn stað. Vilji
hann greíða borgun í peníngum fyrir skylduverk þa~, sem
hann á ao vinna; þ;í skal það leyft, ef áður er um þa~ gjört
samkomulag vi~ hlutaðeigandi hreppstjóra, sem þá skal leigja
mann, er gelnglð geti í hins stað, fyrir fe það, er hann hefir
greitt. Bregðíst nokkur undan að koma til verka, þegar
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hann er til þess kvaddur, og hefir einga þá rá~stöflln gjört,
sem áður er sagt, og hnnn getur ekki snnnað lögmætt for-
fall, þá á hann fyrir það a'ð gjalda í sekt 32 sk. r. m., og
þar a'ð auki greiða slíka borgnn, sem hlutaðelgundí hrepp-
stjóri álítur nægja, til að leigja fyrir annan verkmann. þa'ð
er vitaskuld, að það, sem her segir, á vlð, hve nær sem
verkskyldur maður dregst undan, eins fyrir það, þó fleiri
veritamenn eigi að koma frá einum bæ, og á hrisbdndlnn
ab grei'ða ofannefnda borgun og gjalda ákveðnar sektir fyrir
hvern verkfæran mann af börnum hans eða vinnufölkí, er
undan brcgzt; en aptur á móti á hann rétt á, a'ð halda
fenu inni í kaupi verkmanns. ef honum verður gefin sök á
burtverunni. Ofannefndar sektir skal greiða í vegasjó'ð, sem
stofnsetja skal fyrir hreppinn, og skal hreppstjóri geyma
hann, og tekjunum verja til vegabóta í hreppnum, eptir þVÍ
sem sýslumaður nákvæmar ríkvebnr.

Hefjist deila um það, hvort sá, er í sta'ð annars geing-
. ur, se verkfær. þá skal hreppstjóri þegar í stað leggja úr-

skurð á þrætuna með tveimur tilkvöddum mönnum. Ef ein-
hver sendir óverkfæran mann í sinn stað, skal álíta, sem
hann hafi ekki kornið.

55. Breytíngaratkv. meira hl.:
A'ð frumv. 21. gr. verði þannig orðuð :

Hreppstjóri til tekur, á hvaða dögum verkið skuli vinna,
en það má þó ekki vera seinna, en í jdnírnannðí, nema svo
serstaklega se ástatt á einhverjum stað, eða eitthvað annað
beri til, ab óumflýjanlegt se, að bregða út af þessu.

56. Breytingaratkv. minna hl. víð frumv. 21. gr.:

breytist þannig: í stað orðsíns "sýsluma'ður(', komi "hrepp-
stjörl".

57. Frumv. 21. gr.:
SÝ51uma'ður til tekur, á hvaða dögum verkið skuli vinna,

en það má þó ekki vera á öðrum tíma, en í maí eða júní-
manubl, nema SYO serstaklega se ástatt á einhverjum stað ,
eða eitthvað annað beri til, ab óumflýjanlegt se að bregða
út af þessu,_ og skal þá. sýslumaður nákvæmar ákveða verk-

daginn.
58. Breytíngaratkv. meira hl.:

A'ð 22. gr. verði þannig orðuð :
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Verkamenn skal hreppstjóri til kveðja með skriflegum
seðli, og skulu bændur láta bera hann bæja í milli tafarlaust
um hreppínn, eptir réttr! boðleið. Skal hreppstjóri senda
hann út svo tímanlega, ab hann komíst alla boðleið, í hið
minnsta tveim dögum fyrir hinn ákveðna verkdag.

59. Frumv. 22. gr. (samþ. af minna hL):
Verkamenn skal hreppstjóri til kveðja með skriflegum

seðli, og skulu bændur láta bera hann milli bæja eptir þíng-
boðsleið svo tímanlega, að hann se kominn þíngbobsleið á
enda einum' degi fyrir hinn akveðna verkdag.

60. Breytíngaratkv. meira hlut.:
A'b 23. gr. frumvarpsins verði þannig orðuð :

Sérhver verkmaður skal með ser hafa verktöl þau, sem
til er tekið, þegar honum er sagt til, en þ6 ekki önnur en
þau, sem almennt eru höfð víð moldarverk þar í sveit; skal
hann vera kominn á hinn tiltekna stað á dagmálum og vera
víð vinnu til náttmála, þ6 skal veita tveggja stunda hvíld á
þeim tíma, sem hreppstjóri ákveður, Ef nokkur, sem til-
kvaddur er, kemur seinna til verka, en nú var sagt, eður
fer fyr í burt, eður yfir höfuð ekki er allan hinn tiltekna
tíma vlð vinnu sína, þ,i skal hann gjalda svo mikið í verk-
fall, sem hreppstj6ri með tveimur tílkvöddum mönnum met-
ur j og hafi hann eingar lögmætar nauðsynjar haft, að auk
í sekt 32 sk.

61. Frumv. 23. gr. (samþ. af minna hI.):
Serhver verkamaður skal með ser hafa verktöl þau, sem

til er tekið, þegar honum er sagt til, en þó ekki önnur en
þau, sem almennt eru höfð víð moldarverk á Íslandi; skal
hann vera korninn á hinn tiltekna stað innan sjöundu stund-
ar að morgni, og vera vlð vinnu til sjöundu stundar að
kveldi; þó skal veita tveggja stunda hvíld á þeim tíma, sem
hreppstjóri ákveður. Ef nokkur, sem tilhaddur er, án Uig-
legra forfalla, kemur meira en einni stundu of seint, eða fer
úr verkinu meira en einni stund of snemma, eða skorast
undan að gjöra þá vinnu, sem honum er sagt, þá skal þa~
metið, sem hann hefði alls ekki komið, og lýkur hann þá
sekt eptir 20. gr. tilskipunar þessarar, en ef styttri tími en
ein stund geíngur frá verkinu, annaðhvort af því einhver
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kemur of seint, eða fer of snemma, þl1 er hann sekur um
helmíng af sekt þeirri, sem ákveðin er í nýnefndri grein.

62. Frumvarpsins 24. gr. (samþ. af allri nefndinni):
Hreppstjóra er heimilt ab skipta niður vegastörfum þeim,

sem falla á hreppínn, á 2 eða fleiri daga, en samt þannig,
að einginn sá, sem skylduverk á a~ vlnna, hafi meira en
eins dags verk.

63. Frumv. 25. gr. (samþ. af allri nefndinni):
Meðan á verkum stendur, skal hreppstjóri skipta verk-

mönnum í flokka, og skal hverjum þeirra feinginn sinn kafli
af veginum. Hreppstjórinn skal ætíð vera viðstaddur sem
umsjónarmaður, meðan unniðer að vegastörfunnm; líka getur
hann kosið' umsjdnarmenn ser til hjálpar meðal hrepps-
bænda, þegar honum þykir nauðsyn til bera. Skal svo á-
líta, að bæði hreppstjórinn og áburnefndir umsjónarmenn hafi
með umsjón þeirri, er þeir þannig hafa haft með vinnunni,
fullnægt skylduverki því, er á þeim sjálfum liggur.

64. Breytíngaratkv, meira hl. vi~ 26. gr.:
A~ endir greinarinnar: "samkYæmt þeim - því vibvíkjandi",
falIi burt.

65. Frumv. 26. gr. (samþ. af minna hL):
Þegar verkið eptir 16. gr. 2. atr. þessarar tilskipunar er

unnið af einhverjum, sem hefir tekizt þa~ á hendur, eða af
leigðum mönnum, eiga hreppstjórarntr að hafa umsjón með,
að það verði 6abfinnanlega af hendi leyst, samkvæmt þeim
ákvörðunum, sem gjörðar eru af hreppsbændum því vib-
víkjandi.

66. Breytfngaratkr. meira hl.:
Ab inn í frumvarp ib verði tekin ný (27.) gr. svo hljéðandí i

Nú eru vegirnir í einhverjum hrepp búnir að fá þá umbót, ab
þeir eru komnir í lögboðið ástand, eður þeir eru að Iandslaginu
til svo góMr,ab ekki þarf ab halda á öllum þeim skyldu-
verkum, er þar til falla; þá skal sá hreppur greiða nokkurt gjald
til vegabóta íþeim hreppum sýslunnar, sem mest þarf að starfa
að vegabótum í. Gjald þetta akveður sÝdlumabur með tveim-
ur óviIhöllum mönnum, og má það aldrei meira vera, en
svo, að það se borgun fyrir helmíng af þeirri dagsverkatölu,
er ekki þurfti ab hafa til viðhalds veganna í hreppnum.
Þegar svona ber undir, skal þess gætt, að gjal.di þessu se
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varlð til vegabóta í þeim hrepp, sem gjaldendurnir helzt
eiga leið um.

67. Breytingaratkv. meira h1. víð frumv. 27. gr.:

a, A'b fyrir orðin: "öorum vegum í sýslunni", verði sett:

"nauðsynlegu aukavegum þara.
b, Ab fyrir or'bin: "skýrslu um þa'()((, verði sett: J;sT.ýrslu um

ástand veganna í sýslunni".
68. Frumv. 27. gr. (samþ. af minna h1.):

Sýslumenn skulu á ári hverju líta eptir þjó'bvegunum í
sýslum þeim, er þeim er trúað fyrir, og líka hafa eptirlit
með hinum öðrum vegum í sýslunni, og eiga þeir á ári
hverju að senda amtmanní skýrslu um það j skal í henni
vera greint frrí, ekki a'b eins hve mikið, heldur einnig hvern-
ig hafi verið starfað að vegagjörðum á ári hverju.

69. Breytíngaratkv. meira hl.:

Ao frumv. 28. gr. verði þannig orðuð :
Þegar amtmenn eru á embættisferðum sínum, skulu þeir

skyldir að gefa n.íkvæmlega gætur að vegunum í umdæm-
um sínum, og a'b sýslumenn og hreppstjörar gæti skyldna
þeirra, er hvíla á þeim eptir þessari tilskipun.

70. Frumv. 28. gr. (samþ. af minna hl.):

þal) er skylda arntmanna, að hafa yfirumsjón með "eg-
unum í örntum þeim, sem þeir eru settir yfir, og eiga þeir
á embættisferðum sínum nákvæmlega að gefa gætur ab á-
standi veganna, og að öðru leyti á ári hverju að senda
skýrslu til drimsmalastjdrnarráðsins um ásigkolllulilg veganna

í amtinu, og láta þar með fylgja hinar ofannefndu skýrslur,
sem komnar eru frá sýslumdnnum.

71. Breytíngaratkv. meira hl.:

Að frumv. 29. gr. verði þannig orðuð :
Verði nokkur uppvís að því, að hafa með ásettu ráN

skemmt þau verk, sem vegastjórnin hefir liitio gjöra, þá skal
hann bæta skaðann, og þar að auki sektast frá 1 rd. til 10
rd., eptir því, hvað skemmdin er mikil, og öðrum málavöxt-
um; skal einnig taka til greina, hvort brotið er framið í
fyrsta sinni, eða það er ítrekað. Se sæluhús eða vörður á
vetrarvegum skemmd eður eydd, þá skal það sæta 10 rd. til
50 rd. sekt, eða líkamlegri refsíngu frá 10 til 27 vandar-
hagga. Se mannvirki þau braut tekin, sem vegastjórnin
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hefir látit) gjöra, svo sem hæir og sæluhús, þá varðar þat)
þjófsstraffi, og skal, þegar ákveða á stærb hegníngarinnar, eink-
um tekin til greina hætta 8Ú, sem af þvf hefði getað hlot-
izt fyrir ferðamenn. Sektir þær, sem akvebnar eru í þess-
ari grein, skulu falla í jafnnbarsjéð amtslns, ef þjéðvegur á
fjöllum uppi hefir verið skemmdur, en annars í Yega~jó~
hreppsins.

72. Breytíngaratkv. minna hl. yio frum". 29. gr.:
Fyrir: "jafnaoarsjó'l: amtsins", koml: "til þjóðvegagjalds-
íus",

73. Frumv, 29. gr.:
VerN nokkur uppvís a~ þVÍ, ao hafa með ásettu ráN

skemmt þau verk, sem vegastjórnin hefir látið gjöra, þá skal
hann bæta skaðann, og þar ao auki sektast frá 1 rd, til 10
rd., eptir því, hvat) skemmdin er mikil, og öðrum malavöxt-

um; skal einnig taka til greina, hvort yfirsjónin er framin
í fyrsta sinu eða hún er ítrekuð. Se vörður og sæluhús

á vetrarvegum skemmd eða eydd, þá skal það sæta 10 rd,
til 50 rd, sekt, eða líkamlegri refsíngu frá 10 til 27 vand-
arhagga, Se mannvirkl þau burt tekin, sem stjórnin hefir
látio gjöra, svo sem brýr, vörour og sæluhús, þá varðar
það þjófsstraffi, og skal, þegar ákyet)á á stærð hegníngarinn-
ar, einkum tekin til greina hætta sú, sem af því hefðl get-
að hlotizt fyrir ferðamenn, Sektir þær, sem akveðnar eru í
þessari gr., skulu falla í jufnuðarsjéð amtslns, ef þjóðvegur
hefir verið skemmdur. en annars í vegasjóð hreppsins.

74. Breytíngaratkv, meira hl. vlð frumv, 30. gr.:

a, A'l: fyrir orðið "viovíkjaudi(', verði sett: "út af'.
b, A'l: endir greinarinnar: "og skal - 9. og 10. gr/', falli burt.

75. Frumv, 30. gr. (samþ. af minna hl.):
ön mál vlðvíkjandí afbrigðum gegn þessari tilskipun skal
með fara og dæma sem almenn lögreglu mál, að því leyti sem
þau ekki eptir eðli sínu eru misgjörðarnal, og skal a'l: (jorn

leyti, hvað þær yfirsjónir snertir, sem her ræðir um, fara
eptir ákvörðunum í tilsk. 24. jan. 1838, 9. og 10. gr.

7ti. Frumv. 31. gr. (samþ. af allri nefndinni):
Hvað hinar almennu ferjur yfir stærri :ír og vötnsföll áhrær-

ir, þá skal framvegis farið eptir reglum þeim, sem settar
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eru í Jónsb6kar landsleigubálks 45. kap., og í komingsbréfí
af 29. apríl 1776, § 6.
A~ öðru leyti skulu þær ákvarðanir, sem ofannefnd konúngs-
bréf og Jónsbókar landsleigub. 44. kap. innihalda um veg-
ina á Íslandi, her eptir vera teknar úr lögum.

77. Varaatkv. H. Kr. Friðrikssonar og Arnljóts ÓZIJ{ssonar:
1. A~ þíngi~ ráðí frá, a~ frumvarp þetta til tilskipunar um

vegina á Íslandi fái lagagildi, en
a, að nefnd manna verði sett í landinu sjálfu til ab semja

nýtt vegabóta frumvarp ; og
b, að nokkrum Íslendíngum verði kennd vegafræði sem allra-

fyrst, og verði sá kostnaður, sem til þese geingur, greidd-
ur úr ríklssjéðnum fyrst um sinn.

78. Hvort bíbja eigi konúnginn a~ gjöra frumvarp þetta að lögum
- (eða rita konúngi bænarskrá um að málinu verði frestað o.
s. frv.), samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu.
Var rnalið síðan afhent {ramsögumanni.
Framsögumaður (Jón Petursson): Eg þarf ekki að skýra frá

göllunum á stjérnarfrumvarpinu ; höfuðgallinn er sá, a~ þab fe er
of Iftíð, sem ætlað er þar til þjó()veganna; þa~ er ekki nema 2 sk.
af hverju lausafjarhundraðl. Hver sá, sem þekkir ástand veganna
her á landi, ser, að þetta er of lítið. Meiri hluti nefndarinnar áleit
samt, að ekki mætti leggja meira gjald á lausaíjarhnndrnðín, en á-
leit, a~ svo míkíð fe væri þó gjörlegt að leggja á þau, og þa~ væri
nægilegt til nauðsynlegra vegabóta á fjöllum uppi; fjallvegirnir "ita
menn, að híngað til hafa verið alveg forsömaðír, nema þegar privat-
menn hafa tekið ser fram um það, að skjóta saman, til ab gjöra víð
þá. þá var a~ leysa úr því, hvar taka ætti fe til vegabótanna á
þjóðvegunum niðri í sveitunum. Meiri hlutinn áleit tiltækilegast
eptir því, sem mí á stæði, al) kostnaðurinn til þessara vega yrbí
lagbur á vínnukraptana, eins og gjört er í frumvarpinu með tilliti
til aukaveganna, þó svo, að hverjum ætti að standa frítt fyrir, sem
ekki vill borga gjald þetta í vinnu, al) borga það í peníngum, og
þótti meira hlutanum, sem hann gæti sttíngið upp á þessu með því
meiri ástæðu, sem Irumvarplð anbsjáanlega hafði Imyndað ser, ab
aukavegir her á landi væri lángtum stærri, í samanhnrðl vib þjöð-
vegina, en þeir eru. Minni hlutinn dregur og inn undir auka vegi lángt-
um fleiri vegi, en frumvarpið sjálft, og samkvæmt skllníng hans á
aukavegum er það eðlilegt, að hann vill heldur láta hreppstjóra
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hara umsjón yfir þeim en arntmenn, því hann skilur sumsé víð
aukavegi líka þá vegi, sem liggja heim ab hverjum bæ, og hver
hefir heima hjá ser um landareign sína; en frumvarpið meinar ekki
þa~ með aukavegum. heldur rneinar það með þeim einúngis þá vegí,
sem eru til almennings þarfa, svo sem kirkjuvegi og vegi á þíng-
staði, því þessir vegir við koma þVÍ opinbera, en hinir ekki, og þeir
þurfa ekki einu sinni að standa undir umsjón hreppstjóra, auk held-
ur sýslumanns eður amtmanns. Meiri hlutinn fann þannig einga
nauðsyn til þess, ao breyta frumvarpinu í þVÍ, hvaðan taka skyldi
kostnaðinn til vegabótanna, heldur áleit, eins og Irumvarplð, ao hann
ætti sumpart ao berast af jafnaðarsjéðunum og sumpart leggjast á
vinnukraptana ; hann áleit þannig, að jaínabarsjöðlmir ætti a~ láta af
hendi [afnmíklð fe til vegabrita, og farið er fram á í frumvarpinu,
en því skyldi ab eins verja til vegabóta á fjöllum uppi, en sveitirn-
ar sjálfar skyldi bera kostnaðinn við þjóbveglnn hjá ser niðri í byggð-
inni og aukavegina. Minni hlutinn kippir auðsjaanlega öllum grund-
velli undan frumvarpi stjórnarinnar, með þVÍ að hann álítur, no kostn-
aðurinn .eigi að berast öðruvísi, en ætlazt er til Í því. Eg ætla ekki

að koma með neinar métb.írur á móti minna hlutanum, því hver
þíngmaður ser, hvað af því lelðlr, ef minni hlutinn fær framgáng;
hann stingur upp á, ao stofna nýjan sjóð, sem eg meðal annars ekki
get seo undir hvers stjórn eigi að vera; eg gjöri ráo fyrir, að minni
hlutinn ætlist til, að hann se undir stjórn amtmannanna, og það er
þó kunnugt, ao sumir þingmanna vilja, ao þvílíkir sjó'ðir se sem
fæstir. Hinn 4. konúngkjörni þingmaður hefir komið fram með nýja
uppástúngu víðvfkjandi kostnabínum til vegabótanna undir tölul. 37.,

og er það satt, ao það er eini mátinn til að koma nokkru viti í
uppastringur minna hlutans, að mer sýnist, þVÍ þær verða ekki með
öðru móti teknar til greina, en að þessl uppástúnga verði samþykkt;
en verði hún samþykkt, þá verða þeir, sem samþykkja hana, for.
sprakkarnir Í þVÍ að sýna, hvernig eigi ao leggja á nýja skatta;
menn geta þá eptir því sagt við amlmennina : "Iiítio þlð mig hafa
svo og svo mlkíð fe"; arutmennlrnír skipta þVÍ niður á sýslurnar, og
segja sfðan aptur víð sýslumennlna: útvegið þið mer svo og SYG mik-
io<i; sýslumennirnir skipta þVÍ aptur á hreppana, og segja víb hrepp-
stjórana: "Iítvegi~ þið mer svo og svo rnikib", og hreppstjórinn fer svo
að jafna þessari summu niður á bændurna í hreppunum. Með þessu
má taka af öll skattalög, sem híngað til hara verið og setja þessi
aptur í staðinn. Eg get ekki skiltð, ao þvílík skattalög verði gó~,
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en breytíngaratkvæðí þetta opnar veginn til þeirra. Eg skil ekki

heldur, hvað upp.istúngumabur hefir meint með orðinu "s"eitastjórn-
arnefndlr"; hreppanefndir geta það ekki verið, því hann ætlar þeim
að skípta gjaldinu ft millum sýslnanna, svo með því verba a~ vera
meintar amtsnefndír, en þ;i eiga þær þó aptur ab fara ab jafna þessu
fe niður á hreppana, en eptir hverjum reglum? þat er ekki til-
greint. En þmgmuður Mýramanna vill nú annars eingar nefndir
hafa; breytíngar meira hlutans fljóta flestallar af 1. uppastungunnl,
og ef þíngtb fellst á hana, verour þab einnig a~ samþykkja flestar
hinar. Í 17. tölu\. er stúngið upp á nokkru nýju, og ímyndaði meiri

hlutinn ser, að allir mundi fallast á, ao ekki mætti taka tilfaungin
til vegabóta í mein landeiganda, er menn stundum ekki kunna að
komast hjá, án þess að hann feingi skaðabætur Iyrír; Vlðvfkjandi
8. gr. undir 20. tölul, áleit meiri hlutinn, að yfirskoðunargjörð sú, sem

þar er nefnd, ætti fram a~ fara, ef annarhvor málspartanna óskabi
þess. (Forseti: Eg hefi ekki skilið reU ástæðurnar, ef þetta er
meiníngin). Eptir því, hvernig greinin er orðuð hjá meira hlutanum,
verður hverjum fyrir sig heimilt, að fá þessa yfirskoðunargjörð, því
það flýtur af löggjöfiuui yfir höfuð, og þarf aldrei að taka þa~ fram
á hverjum stað, þar sem talað er um skoðunargjörð. en í frumvarp-
inu er að sjá, sem amtmönnunum einum Be leyft, að krefjast yfir-
skoðunargjörðar, en meira hlutanum fannst ekki næg ástæða til a~
fallast Ii það. Me~ stafl. 41. er gjörð breytfng á 16. gr., og er þar

ab eins aldrinum breytt fní 20 -- 50 ára. At öoru leyti álít eg, að
þingmenn muni hafa kynnt ser svo vel ástæ'ðuruar í nefndarálitinu
fyrir breytíngunum á frumvarpinu, a~ eg þarf ekki að tala meir um
þær; þær fljóta, eins og eg hefi sagt, flestar af breytíngunni, sem
meiri hlutinn hefir gjört við 1. gr.

Konúngs{ulltrúi (Vilhjálmur Finsen): Eg skal í umboði kon-
. úngsfulltrúa r,itJa þínginu til, að fallast á upp.ísningnr minna hluta

nefndarinnar, að því leyti hann <10 eins hefir abgreínt vegina í þjó~-
yogi og aukavegí, og þannig lraldið ser til frumvarpsins. Aögreín-
íng sú, sem meiri hlutinn hefir stúngið upp á, nefnilega á þjöðveg-
um á fjöllum uppi og þjóðvegum niðri í byggð, er öldúngis ný, og
hefir einga undirrót í fyrri meóf'erb þessa mals, hvorki á embættis-
mannafundinum, né heldur þau 2 skipti, sem vcgabötamallð hefir
verið rætt ft alþíngí, nefnilega 1855 og 1857; þessi abgreiníng breytir
allri undirstöðu malsíns, og það sem verulega talar á móti henni,
eins og meiri hlutinn hefir stúngið upp á fyrirkomulaginu, er það,
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kli eptir uppástúngu meira hlutans á skyldminna að haldast víð
hvað snertir þjóðvegi níðrl í bygg'ð og aukavegí , en það er abgæt-
andi, að það, sem meiri hlutinn nefnir þjöðvegl lÍ fjöllum uppi, eru
vegir, sem það opinbera híngað til yfir höfuð ekki hefir haft afskipti
af, svo að þannig skyldu vinnan ætti þá ab haldast við um hðr um
bil alla vegi, nefnilega alla þá vegi, sem menn hínguð til hafa skipt
ser af; en þa~ þarf ekki a'ð útlista það, hversu æskilegt væri, að
skylduvinnan væri takmörkuð sem mest, eins og líka í frumvarpinu
er gjört. þao væri því vlð að búast, ao ef þlnglð fellist á þl1 um-
ræddu skiptÍngu á vegunum og uppastúngur meira hlutans, sem þar
með standa í sambandi, mundi þetta geta, ef til vill, orðið því til
fyrlrstöbu, að frumvarpið yrbí að lögum. Ef menn nú þannig fylgja
uppastúngum minna hlutans, hvað þetta atriði snertir, þl1 kemur þar
næst spursmalíð IIllI kostnaðínn til þjébveganna , sem minni hlutinn
hefir í breytíngaratkvæðlnu 39. stringlö upp á, að skyldi greiðast á
þá leið, að af hverjum hrepp í öllu landinu skuli gjaldast í pening-
UIIl hálft dagsverk fyrir hvern verkfæran karlmann. þessi ákvörðun
vlrðlst nú miður hentug, því bæði er það, að dagsverkatalan í þeim
einstöku hreppum mun namuast standa Í rðttu hlutfalli við efnahag
hreppanna, og svo er þess enn framar að gæta, að upphæð sú, sem
með þessu móti feingist til vegabótanna, yrði ætíð her um bil jöfn,
eða sú sama; það er eingin vissa fyrir þVÍ, að þessl upphæð verbí
nægileg, eða hvort hún komi til a'ð vero a of mikil, og þegar upp-
hæbín er ætíð sú sama, þá er það því til Iyrirstöbu, að menn eitt
ári'ð gæti fyrir tekið nokkuð meiri vegabætur. en annað 1Íri'ð, t. a.
m. ef hart væri í líri, nokkuð minni. pa'ð virðíst því réttara, að

taka breytíugaratkvæðið 37., er eg sem þíngllla'tur hefi borið upp,
nefnilega ab amtmaður akvebí, hvað mikið hver sýsla skuli greiða
til vegabéta, að sýslumaður jafni sýslugjaldinu niður á hreppana og
að hreppstjórar greiöl 5\0 gjaldið úr sveltursjóði. Eins og getið var
víð fyrri umræðu m.ílsins, hefir stjórnin í skýrslu þeirri um vega-
bóta\l\~lið, sem hefir "erið lög'ð fyrir þingið, einmitt bent til, a'ð hent-
ugast væri, að hafa þessa ákvörðun eins og eg nú hefi stúngíð upp
á henni, og hefir stjórnin látio í ljósi, að ef þíngíb nú samþykkti
þessa uppástúngu, værl hún ekki ófús á, að fallast á hana, svo a~
þannig má álíta hana a~ nokkru leyti sem nppastúngu fr,í stjórn-
inni til þíngsíns. það sem má búast við að helzt verði haft á móti
þessu breytíngaratkvæðl, er það, að það mætti álíta, að gjörræði
lllundi verða í niðurjöfnuninni ; en álíka nlðurjöfnun á ser þó þegar
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sta~ á ankaútsvarínu í hverjum hrepp, og hvort nú her eptir ætti
að jafna nokkuð meira en áður á hvern bónda, gæti það ekki gjört
neinn verulegan mun; hvað niðurjöfnun sýslugjaldsins á hina ein-
stöku hreppa snertir, þá er í breytíng aratkvæbínu gjört ráb fyrir, að
sýslumaðurínn gjöri hana með 2 tilteknum mönnum, og virðist þá
nokkur tryggíng vera í því, og hvað loksins snertir þ:i níðurjöfnun,
sem amtmennirnir eiga að gjöra millum sýslnanna, þá get eg ekki
skllíð betur, en að þar ekki þyrfti heldur ab búast "io gjörræöí, því
tillag hverrar sýslu mundi yfir höfuð fara eptir þeim vegum, sem
lægi í gegnum hana, og sem lnin híngað til hefir orðið a~ bæta um,
og þá væri eintíngis í víðbót þar við eptir a\') jafna níbur, eptir kríng-

umstæðum, afstöðu, o. s. frv., kostnaðinum til fjallveganna. En í
öllu falli virðíst bætt úr þeim mísfellum, sem með þessa niðurjöfn-
un á sýslur og hreppa gæti átt ser stað, með nlðurlaglnu í breyt-
íngaratkvæðinu, þar sem tekið er fram, a~ þessar niðurjafnanir skuli
felast sveitarstjórnarnefndnm, þegar þær komast á, sem búast m:l þó
vlð, að verði innan fárra ára. A~ því leyti stlíngib er upp á því í
breytfngaratkvæðínu tölullð 77., að ÞíngiÍ> nibi frá, að frumvarpið

fái lagagildi, þá efast eg ekki um, að þíngið muni fella þessa uppá-
stúngu; það er víðurkennt bæði af meira og minna hluta nefndar-
innar, að frumvarpið er vel samið og inniheldur margar góðar á-
kvarbanir, og það virðist líklegt, að það mundi verða verulegt gagn
að því, ,ef það kæmi lít; ef þfnglð reN frá, ab frumvarpið feingi
lagagildi, er ekki heldur viÍ> að búast, ab stjórnin legbi fyrir nýtt
frumvarp, heldur mundi lnin þá að líkindum hætta "ib malíð ; þar
sem sningið er upp á í þessu breytíngaratkvæbi, að nefnd manna
verðí sett til að semja nýtt vegabótafrumvarp, þá er ekki líklegt,
þar sem málefni þetta hefir verið svo ítarlega athugað, bæði á em-
bættismannafundinum, af stjórninni og alþíngi 1855, 1857 og nú, að
slíkri nefnd tækist bctur að semja uppástúngur, sem fallizt yrði á.
Þa~ er stúngi'b upp á undir tölulíð 77. b, að nokkrum Íslendingum
verði kennd vegafræOi, sem mundi eiga að vera áour en nefndin,
sem setja ætti, færi að semja frumvarpið; en mer finnst, a~ það
væri rðttara að hugsa ekki um slíka vegaíræbískennslu, fyr en eptir
að vegabótalögin væri kornin út, og ao öðru leyti efast eg um, að
það se rett að hugsa ser, a'b laga vegina her of miklð eptir útlendu
sníði. Hvað hin einstöku breytfngaratkvæðl á atkvæðaskrunnt snertir,
skal eg ekki að 8YO stöddu fara leingra út í þau; yfir höfuð virðíst
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atkvæðagreiðslan geta orM~ mjög ótMkin, ef menn halda ser til minna
hlutans, sem ekki hefir í þvi einstaka vikið rnlkíð fd frumvarpinu.

Þórður Jónassen: Eg held það megi segja um þetta mál, sem
mælt er, all þegar fara á betur en vel, fer opt ver en illa. Þetta
mál hefir nú veríð rætt á 2 þíngum, og þíngmenn hafa í bæði skipt-
in borið upp margs konar upp:istúngur, er allar áttn all miða til
Þess, að gjöra frumvarp stjórnarinnar, sem allir hafa þó viðurkennt
ab væri vel úr garði gjört, enn þá betra og fullkomnara, en það er.
Þíngi~ heyrði nýlega af munni konúngsfulltrúa, hvað lítt stjórninni
geðjaðist að þíngsins fyrri breytíngum og uppástúngum; þær feingu
vissulega þúngan dóm, það muna þingmenn; eg vil nú vona og 6ska,
að nú takist betur til, og ab vísu hafðí nefndin núna fyrir ser bend-
ingar stj6rnarinnar, og gat Iáti~ ,.ftj þíngsins i fyrra skipti verða ser
all varnaði; en eg er þó hræddur um, að mína ætli þó að flæða upp
á sama skerið, og að vísu held eg svo fari fyrir meira hlutanum,
því hann hefir gjört fullt svo verulegar breytíngar á stjórnarfrum-
varpinu, eins og þfngið gjörM í fyrra skipti, og ser i lagi er skipt-
ing sú, sem hann gjörir á vegunum, mjög áhrifamikil, og þar all
auki eptir mínum skilníngi eingan veginn tiltækileg, og er búið ab
sýna nægilega fram á það í umræðunum, og skal eg því ekki her
taka það upp aptur. Stjórnarfrumvarpið skiptir vegunum vissulega
rett, og þa~ verður ekki fundin önnur ella betri skiptíng á þeim, og
því á þíngtð líka að halda fast "ið þá skiptíngu.

l>a't>sem bar á milli i fyrra skipti, var eiginlega tvennt, um-
Bj6nin með vegahétunum og kostuaðurinn, og stjórnin kannast nú
við, a't>það, sem Mn ætlaði til þjéðveganna, væri allt of lítið, og
hefir því, all mig minnir, hallast að uppástringu þíngmannsins úr
Strandasýsln ; eg verð Hh að halda henni fram, þVÍ þar sem hún
fer fram á, að miða lítgjöldin til vegabótanna á þjóðvegunum víð
tölu verkfærra manna, er, eptir minni skoðun, mikið eðlilegt, og sá
gjaldstofn er kominn her inn í meðvitund almenníngs; því fleiri
verkamenn sem einhver hefir, þess meira hefir hann venjulega um-
Ielkis, og því færari er hann um all borga þau útgjöld, sem á þarf
all halda i almenníngs þarfir; það er sjálfsagt, að þetta á ekki al-
staðar víð ser i lagi ekki i sjávarhreppunum , en eg get þó ekki
gjört rníkíð úr því atriðl, þar á móti felli eg mig ekki víð breyt-
fngaratkvæbi hins 4. konúngkjörna þíngmanns undir 37. tölulið, því það
getur gefið tilefni til gjörræðis afhendi sýslumanna með þeirri aðferð, sem
þar erætlazt til verði við höfð íniðurjöfnun aígrelðslunnar. þíngmaður
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Borgflrbínga hefir sýnt fram á það, a~ þegar útgjaldið er miðað vi~
tölu verkfærra manna, og dugsverkið helmlngað, yrbl þa~ álitleg
upphæð, sem svo felnglst til þjdbveganna, og þó held eg upphæð
afgrelðslunnar yrði eingum einstökum, með þYí fyrirkomulagi, sem
þtngmaður Strandasýslu mælir með, allt of þúngbær, og það má hún
heldur ekki vera,

A'C sl(jóta m.ílinu á frest, er mjög óhyggilegt og ,5ráNegt; málið
er biilb að dragast nógu leingl, og eins er UIU það, að setja nefnd
her í landi, til þess að búa til nýtt vegabétafrurnvarp. Eg er hrædd-
ur nm, a'l> það mundi eitthvað líka mega finna að því, Yfir höfuð

skal eg leyfa mer a'C taka þa~ fram, a~ eg held það se og hafi verið
þessu málí til Iyrirstöðn áþíllgum, a~ menn hafi verlð of vandvirkir,
og viljað ba-ta sig á frumvarpinu og þess einstöku greinum, en þetta
álít eg ekki rett, það m.i leingi ganga, a~ ekkert megi að finna; eg
held menn eigi því elnúng ls ab skipta ser af því, sem er verulegt,
en sleppa öllu hinu; þar a~ ankí lítur þa~ svo lít, eins og stjórn-
inni þyki frumvarpio óaMnnanlega úr garö! gj<irt, og al'l hún vilji
ekki al'l því se breytt í nokkru verulegu fní því, sem það nú er, og
þessari bendingu virðist mer þíngi~ eigi að fylgja, og ekki Hra að
elta hverja eina mísf'ellu, SCIll, þegar betur er al'l gætt, ef til ,'iII,
ekki er það.

H, Kr. Friðriksson: þa~ er ekki ólíklegt, a~ br eytíngaratkvæð-

il'l undir 37. tölul. fái meðhald þingsins, þar sem hinn 4. korning-
kjörnt þingmaður hefir korníð fram með þ;Il'l, og tvöfaldur konúngs-
fulltrúi nú mælir fram með því, En eg vero al'l telja það ekkl 2
sk. vírbl ; arntmannlnum er þar gefio ,1 vald, a'l> leggja skatt a sýsl-
urnar eptir sinni hugsun, án þess a~ sýslubtiar flíi a~ ~.iá, hvort
nokkur jöfnuður se í skatta.ilögum við aðrar sýslur; sýslumaðurinn á
:iI'> ja rna því síðan niður á hreppana. sömuleibís án þess að nokk-

ur samanburður við aðra hreppa geti átt ser stað, og síðan hrepp-
stjórinn ,} hreppsbría. þetta sýnir, að þessi uppástringa er eínkis
virði (Jón Sigurðsson ffii Tandraselí : Þíngmacurinn þarf al'l lesa
skrána). Upprisuingurnar frá sýslumannlnum, á hverju eru þær bygg~-
ar, og hvaða skuldbinding er fyrir amtmennlna að fara eptir þeim?
Þa'C er eðli hverrar nicurjöfnunar, að gjaldendur fái al'l sjá hana,
og bera sig saman um, al'l hve miklu leyti gjöldunum se jafnað nið-
ur á þá a~ rettri tiltölu. Hrepparnir eiga að kvarta, en hver á a~
skera úr því, hvort þa~ se of mikið eða ekki? Hreppsbúar geta
eigi sjálfir sagt, að gjald þeirra se of hátt, nema því að eins, að
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þeir segi, no allt vegabdtagjaldlð se of hátt; en þa'b geta þeir ekki;
því ab þeir eiga ekki að kvarta yfir þVÍ, heldur yfir Því, að þao
komi ójafnt niður, og það geta þeir eigi sagt, þegar þeir geta eigi
borlð sig saman vlð nei na aðra, þetta breytíngnratkvæði er því
einkís vírbí og óhafandi í alla staðí ; það er merkilegt, a\') slík nppá-

stúnga skuli komast her inn á þíngio, þar sem barizt er fyrir þVÍ,
að allir skuli hafa sem mest atkvæði í þess konar efnum; en í þessu
eiga menn ekkert atkvæði ao hafa. Viðvíkjandi kostnaðinum er
minni hluti nefndarinnar öldúngls ónotandi; gjaldstofninn verour þar
tvöfaldur, fyrst eptir tölu verkfærra karlmanna, samkvæmt 39. tölu1.,
a'1) leggja gjaldið 1\ hreppsbúa eptir efnum og ástandi. Eg se ekki,
ao þess konar gjaldstofn se abgclngílcgur, að minnsta kosti ekki

fyrir mig; það vesta við meira hlutann er vegabótagjaldið til þjóo-
veganna á fjöllum uppi, þ"Í þótt þeir vegir, sem 2 sk. gjaldið af
hverju lausafjnrhundrnbi á að g:ínga til, se minni,en í frumvarp-
inu, þá er þetta gjald allt of lítið til Ijallveganna, og gæti eg
ao eins hugsao mer, ab það væri nég, til þess ab halda fjallv eg-
unum víð, þegar þeir væri komnlr í það lag, sem þeir ætti að vera;
en það er of lítið til vegubóta á fjöllum uppi. Hið annað abalat-
riði er umsjón veganna; eg se ekki, að þab geti orðið nein fram-
kvæmd í vegabötunum, meðan ekki tilteknir menn hafa umsjón
vegabótanna á hendi, þeir menn, er það starf hafi serstaklega á hendi;
því eg get ekki búíz] við þVÍ, ab hreppstjórar, sem verða ao ann-
ast bú sín, geti haft þessa umsjón á hendi borgunarlaust. Hínga~
til hefir umsjónina og framkvæmdlna vantað, og eins mun það verða
her eptir, ef hreppstjórarnir eigi að hafa hana, og það er ekki hrepp-
stjórum lá andi ; þeim er það sannlega verkun, því eg get ekkl ætl-
azt til, að hreppstjórar, sem verba að annast bú sín, og hafa margt
að annast, geti staðið fyrir verkum híngað og þanguð út um hrepp-
inn, og hafa Iðulega umsjón yfir vegabótunum og verkamönnunum,
sem hin mesta þörf er lí, því þegar verkamennirnir ern búnir að
ljúka víð veginn, þá er það miklu éhægra, og meiri erfiðistöf, að
laga það, sem búi'ð er að gjöra og ábótavant er, og má þó ávallt
briast við því, að þess muni þurfa, ef eigi er stöðug umsjrinln. Eg
er sannfærður um, að ef "el á ab fara, þií verði umsjónin að felast
á hendur tilteknum mönnnum, er hafi þá skyldu, að gringa ao um-
sjénarverkl sínu með alúð, Sveitarstjórnin er ekki komin á, og
óvíst er, hve nær hún kemst á, og er ekki heldur ab vita, nema hið

sama yroi ofan á, sem verlð hefir, þótt hún kæmist á,. þó að í
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Ingabobinu se telmar fram einstakar reglur um það, hvernig vegirnir
skuli vera yfir höfuð, þli er það ekki nóg fyrir verkamennlna ; það
verður einhver að hafa umsjónina, er hafi "it á því, hvers við þurfi
í hverjum einstökum stað, eptir því, sem á stendur. Hinn háttvirti
konúngsfulltrúi reð þínginu frá því, að fallast á "17. tölul. af því,
að ef malinu er frestað, þá se ekki von á nýju frumvarpi; mer þykir
það nú undarlegt, að hann skuli bera svo líti~ traust til stjórnar-
innar, a~ hún muni fleygja aríðandl málefni af því, að ekki se kom-
i~ frá henni það frumvarp, sem notandi se; eg get nú ekki haft slíkt
vantraust lÍ stjórninni, heldur vona eg, að eins og stjórnin álítur
málið aríðandí, þá muni hún beina því í hina beztu stefnu, þegar
hún ser, a~ þínginu er annt um rnalíð líka; þegar þíngtð 1857 benti
stjórninni á gallana á stjórnarfrumvarpinu, þá var reyndar ástæða fyrir
stjórnina, til þess að laga og gjöra vio frumvarp sitt, aður en hún
lagði það nú aptur fyrir þíngib; en nú hefir hún þó lagt frumvarp-
íð fyrir þíngfb aptur með hinum sömu göllum; en það er þó eingin
ástæða til að halda, a~ hún muni fleygja öllu málinu fyrir það, þótt
þínglð fallist eigi á frumvarpið. Þa~ er skrítin hugsun hjá hinum
1. komíngkjörna þíngmannl, er hann ræður þinginu til, að hroða afþessu

verki, hugsa ekki um gallana, en koma einhverju nafni á þetta vegabóta-
frumvarp, og láta ser það nægja; en til hvers á maður að vera ao búa til
lög, sem menn sjá fyrir að verba að eingu gagni; það er betra, eins og
nú er, heldur en þetta, og vil eg heldur bíða i 4 ár eptir nýju frumvarpi,
heldur en ao löggilda þetta, sem fellur um sj álft ~ig, ó~ar en það er löggilt,
og eg se því eigi betur, en réttast væri, að fallast á 77. tölul.; þeg-

ar búið er að ræða þetta mál, eins mikið og það hefir verið rætt,
þá er þab hægt fyrir nefnd, að búa til viðunandi frumvarp. Eg
ætla ekki að geta í von irnar um það, hvernig atkvæðagreiðslan muni
fara, en eg er hræddur um, að einhver galli verði kominn á. frum-
varpið, áður en kurnið er ab síðasta töluliðnum. þar sem eg og þíng-
maður Borgfirbínga höfum stúngtð upp á því, undir staflíð 77. b,
að nokkrum Íslendíngum verði kennd vegafræbí, þá ætlumst við ekki
til, að þeir skulí verða "lngenieurer", heldur menn, sem hafa se~,
hvernig vegir eru lagðlr, og hafa "it á, ao búa þá svo til, svo þeir
geti staðið (Fleiri bændur: Ver viljum hafa íslenzku). Þa~ má kalla
þá vegfræðínga; ef þeir væri víð vegagjörðir í öðrum löndum um
nokkurn tíma, þá gæti þeir þó unnið svo mikið, að þeir gæti lagt
notandi vegi her á landi.

Ólafur Jónsson: þó eg ekki búist vib því, ab geta sannfært
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þíngmenn, þar sem svo lítur út, sem þeir vilji fylgja minna hlutan-
um, vil eg samt reyna að skýra m.ilið d;Í}íti~. þal> eru 4 vegir, sem
liggja fyrir, og sem menn geta fylgt ,i~ atkvæðagreiðsluna, 1, al>
fylgja frumvarpi stjórnarinnar óbreyttu, 2, minna hlutanum, 3, meira
hlutanum, og 4, að ráða til al> fresta málinu. Öllum ber nú saman um það,
ab þab sa ógjörníngur, al> fallast á frumvarp stjórnarinnar óbreytt,
því gjaldið til þjóðvegunna er þar ákveðíb of Iítíð ; aptur á mót er

það ekki gott, ab ónýta frumvarpið með öllu, því það er þó ímörgu
tilliti gott, og gæti orðíð til bóta fyrir vegina, ef það með hæfilegum
breytíngum næðl lagagildi. Eg skal nú minnast á þau atriði, þar
sem meira og minna hlutanum ber á milli, því á undan atkvæða-
greíðslunnl verða menn ab ákvarða sig til þess al> fylgja öl>rum hvor-
um, því flestar þær breytíngar, sem meiri hlutinn hefir gjört vil>
stjémarfrumvarplð, grundvallast á þeirri aðalbreytíngu, sem gjörl> er á
vegaskiptunum, og falla þær því sjálfkrafa, ef þfngíð ekki aðhylltíst þá

breytíngu. þao eru 2 aðalatriði, sem menn verða ab hafa ser hugföst í þessu
máli, 1, a'ð bæta vegina, frá því sem þeir nú eru, og koma þeim í þab
stand, sem frumvarpið ákveður; 2, ab halda hinum vegunum vil>, sem
ekki verba bættir strax, því það sjá allir, að ef ekkert verour kakað víð
þá, þá verba þeir fljótt ófærir. Ef nú fylgt er frumvarpi stjórnar-
innar, eða minna hlutans upp.istringu, hvað skiptínguna á vegunum
í þjóðveg! og auka vegi áhrærir, þá er numin burtu öll skyldu vinna
nema á aukavegum. Eptir frumvarpinu geta hreppstjórar því eigi
skyldað bændur til þess, al> halda vil> þjóðvegunum, heldur einúngis
aukavegunum. Nú er það ómögulegt, að vegabætur fari fram árlega
í öllum hreppum í amtinu, heldur verbur að taka fyrir vissa kafla
og setja þá í stand, því það er með öllu óhugsanlegt, að þegar arnt-
maðurinn á að ákveða á hverju ári, hverjar vegabætur skuli takast

fyrir í öllu amtinu, a~ hann þá geti látib vinna árlega í öllum hrepp-
um, því slíkt yrði ekki nema tómt kál" eingu betra en verið hefir;
ver'ða þá má ske fleiri hreppar út undan í fleiri ár, sem eingar vega-
bætur fá, ef skylda bændanna, al> halda vil> vegunum, er af tekin,
og þó grjóti'ð dragist niður í göturnar, og brýr þær, sem nú eru,
troðist í sundur og verðí ófærar, þá geta hreppstjórar ekki skyldað
bændur til þess, a'ð fleygja steinunum úr götunni, eða sagt þeim ab
gjöra víð brúna, því bændur geta strax sagt: fyrir þessu á amtrnað-
urinn al> I!lj;í; þetta er þjöðvegur, og eg er frí frá ab gjöra nokkuð
vil> hann. þó eg heidi skylduvinnunni fram, einnig á þj6'bvegunum
í byggbínnl, þá var þao ekki elngaungu af því, ab mel væri hún
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svo kær { sj.ílfu ser, heldur af hinu, a~ mer finnst vera ógjörníng-
ur, að letta þeirri skyldu af bændum, að halda víð vegunIlIJl, svo
þeir se færir, og þess vegna heit eg þessari skylduvinnu fram, því
eg vildi ekki gjöra fátæklíngull1 það ómögulegt, að vinna af ser
vegabótagjaldið eður fullnægja þessari skyldu með vinnu sinni. Mig
minnir, að þingmaður Norður-þíngeyínga r,í~.gjöroi, að taka ser það
breytíngaratkvæði, að 2 sk. yrði lagðir á hvert fasteignarhundrað til
vegabóta (Forseti: Hann kom ekki með það breytíngarathæði til
mín). Ef eg hefði vitað það, þá skyldi eg hafa tekið mer það breyt-
fngnratkvæbl, því 1,200 rd, er lítlð til allra þjöðveganna, eins og
þeir verða eptir frumvarpi stjórnarinnar, en nokkuð mætti gjöra með
þessu víb Ijallveglna , ef því einúngis væri varið til þeirra. Eg er
að öllu leyti samþykkur því, er þíngmaður Reykvíkfnga sagbi um
broytíngaratkvæði hins 4. konringkjöma þíngmanns undir 37. tölul.;
breytíngaratkvæðl þíngmanns Barðstrendfngn undir 21. tölu!. finnst
mer óþarft; því þegar vegurinn ekki er breiðari, en 1 alin, þá get-
ur það ekki heltað þjóðvegur, það verður þá réttara nefnd gata; þar

se121 farið er með drögur um veglna , þá dragast steinar nógu fljótt
inn á veginn aptur, þó þeir se 6 álnir á breidd; ef frumvarp stjórn-
arinnar eður breytíngar minna hlutans hefði ekki gjörsamlega numið
burtu vald hreppstjóranna til ao láta bændur halda víð þjöðvegunurn
í byggðina, þá hefðí eg verið fúsari á, a~ aðhyllast breytínguna; en
án þessarar vegabótaskyldu verour frumvarpið ekki brrikandi. Eg
vona, að þíngmenn fallist ekki á það, sem verður til þess, a~ gjöra
vegina ófæra, þvi það er hreint ófært, að svipta hreppstjórana valdi
til þess, a~ geta skyldab bændur til þess a~ halda vegunum við; en
fari svo, þá skal það þó ekkl verða mer a~ kenna. Hinn 1. kon-
úngkjörni þíngmabur vildi heldur fallast á breytíngar minna hlutans,
af því hann færi nær stjérnarfrumvarplnu, en eg vík ekki frá sann-
færingu minni, þó eg heidi, að stjórnin muni ekki fallast á hana;
það er hægt að leiða stjórnini fyrir sjónir, að af vegaskiptum hennar
leíðí það, sem þegar hefir verið tekið fram, og er þá eingin astæða
til a~ halda, að hrin ekki sjái, a~ það er satt; enda víkur meiri
hlutinn í raun og "eru lángtum minna frá stjörnarfrurnvarplnu, held-
ur en minni hlutinn. Hinn sami konringkjörní þingmaður sagbi líka,
a~ meiri hlutinn hefði verið of vandlátur "ic sjalfan sig, og menn
mætti ekki ætlast til, að geta tekið burtu alla galla; eg ætlaðist nú
ekki til, að víð gætum tekið af alla gallana , en eg vildi óska, að
verri gallar yrði ei settir í stað hinna gömlu. Ef því uppástringa
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meira hlutans . verður felld, ræð eg þinginu frá því, a~ biðja um,
a~ frumvarp þetta verði gjört á~ .lögum.

Konúngsfulltrúi : :Þa~ er víst misskilníngur hjá hinum hátt-
virta þíngmanni frá Húnavatnssýslu,ef hann heldur, a~ ef frum-
'Varpsins og minna hlutans uppástúngur verða teknar, muni svo fara,
a~ .í mörgum hreppum yrM ekkert unnið a~ vegabótum. Merfinnst
þab vera augljóst, a~ þó þessi nýju vegabótalög komist á, þá verð-
ur ekki Iaríð strax a~ gjöra neinar stórkostlegar breytíngar á "eg-
um, eða mjög margir nýir vegir lagðir, heldur' verður víðhaldið
á þeim vegum, sem eru RÚ, hið verulegasta, og það sem þá fyrst
og fremst verður a~ gjöra, þa~ er ab vib halda vegunum í hverjum
hrepp eins og híngað til, og. þetta á þá eptir frumvarpsins 5. gr.,
sem minni hlutinn hefir aðhyllzt, a~ ske á þann hátt, ab verkin eru
ho~in upp á uppboði, eða, ef aðgelngilegt boð fæst ekki, samningur
gjöroor um verkið via einhvern, og það eru þá allar líkur til, a~
betur fari á þann hátt, heldur en með því, að halda skylduvínnunní,
sem öllum kemur Saman um a~ er óhentug.

. Framsögumaður : þrátt fyrir allar röksemdir konúng.sfulltrúa,
þá .eru uppástúngur meira hlutans meir í anda frumvarpstns, en
minna hlutans. Meiri hlutinn stíngur ekki upp á ö~rumgjaldstofni,
en fmmvarpið, heldur heldur hann ser til .jafnabarsjððslne og vinnu-
kraptanna ; en minni hlutinn kollkastar þessum grundvellí.. og þykist
vilja skipta gjaldinu niður eptir efnum og ástandi, þó hann íraun-
inni ekki gjöri það, Skiptíngin á vegunum, eptir uppástúngu minna
hlutans, . er óveruleg breytíng.: og miðar einúngis til þess, að menn
geti haldíð þeim gjaldstofni, sem frumvarp stjórnarinnar stíngur upp
á.Hva~ röksemdum konúngsfulltrúa viðvíkur, að meiri hlutinn hafi
raskað grundvallarskoðun málsins, þeirri, sem er í frumvarpinu, álít
eg þannig með öllu hrundið, . en að hann hafi raskað skoðun þeirra.
manna, sem aður hafi fjallað um maltð, svo sem embættismanna-
nefndarinnar, og seinna meir þingsins, þá kann nú a~ vera, að þessi
skipti á. 'Vegunum, . er meiri hlutinn stakk upp á, hafi ekki fyr
vakað fyrir þessum mönnum,en mer fannstkonúngsfuUtrúi sjálfur
skipta vegunum þannig, er hann heit, ab því gjaldi,sem feingist úr
sveitunum, yrM varið til þjöðveganna níbrí í sveítunum. vnema það,
sem iaka yrM úr hverri sýslu, til þess a~ gjöra víð fjallvegina, og
sýnir þetta bezt, hvað mönnum er. eðlilegt, ao skipta svona "egun-
um: í. vegi á fjöllum uppi og níðrl i sveit, og hversu menn ætíb
hljóta a~ gjöra þa~, þegar til framkvæmdarinnar ke~~r; þessum
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skiptum hafa menn og einlægt fylgt í praxis, og menn geta og sagt
að nokkru leyti, ab þau hafi komið fram í löggjöfinni, þar sem lög-
gjöfin ekkert tillit hefir hinga~ til haft til fjallveganna, svo að prívat-
menn hafi orbi~ a~ taka þá að ser; þannig sýnist mer þá ætíð her
á landi hafa verið gjör~ur munur á fjallvegum og þjó~vegum i sveit,
bæðl í praxis og í löggjöfinni ; lík skipti eru og gjör~ á vegum í
Noregi, þar sem landslagi hagar hvað líkast til og her, og þau jafnvel
læðast upp í breytíngum minna hlutans, því fjall vegirnir verða eptir
þeim vanræktir, eins og hfngað til hefir verið; eður hver hreppstjóri
mun finna ser skylt, að fara n~ stínga upp á vegabótum á Sandi eður
Kjalveg og öðrum slíkum fjall vegum ? En eru nú uppástúngur minna
hlutans um það, hvaðan taka skuli kostnabínn, a~ finna í frumvarpi
stjórnarinnar, og hefir verið stungið upp á þeim af embættismanna-
nefndinni? Nei, það fer fjarri, þær eru spánnýar; það er líka eðli-
legt, að hver breytíng, sem gjörð er, se ný; þess vegna er þa~ eing-
in ástæoa móti breytingum, að þær se nýjar; einúngis þarf a~ gæta
að því, hvernig þessar nýju breytingar se, hvort þær se til hins betra
eður ekki. Hinn hæstvirti konúngs(ulltrúi sagbí, svo tók eg orð
hans, og eg held fleiri, a~ efnahagnrinn í sveitum, mundi fara eptir
tölu verkfærra manna, en eg held þa~ se óvíst, að minnsta kosti
þarC að sanna það; því eg held menn geti eins sagt, ef ekki þad
að sanna neítt, a~ efnahagurinn fari eptir hverju helzt öðru, er menn
vilja til nefna; en það er satt, ab menn geta ætí~ kornið meiru til
leiðar, þar sem margir verkfærir karlmenn eru. Eg álít mer skylt,
ao þakka hinum háth'irta 1. konúngkjörna þingmanni fyrir meira
hlutann; hann harM það helzt lí móti meira hlutanum, að hann hefði
verið of vandvlrkur, en áleit vandvírkní her í þessu máli óþarfa, af
því að stjórnin álíti sitt frumvarp gott; hann áleit líka, a~ stjórnin
mundi heldur fallast á minna hlutann, af þvf að hann væri sam-
kvæmari frumvarpi stjórnarinnar; en þetta er ekki rett, því í gegn-
um allt frumvarpíð geingur mikil vand virkni j einúngis er sá gallinn
á því, að menn geta ekki feíngíð nóg fe eptir því til vegabötanna;
en ef menn þar á móti fallast á gjaldmáta minna hlutans, þá leíðír
þar aC meðal annars, að menn verða 1, að pressa gjald út af fátækl-
ingum til vegabótanna, og neita þeim um vinnu; því það er komlð
undir náb hreppstjóranna, eða þeirra, sem verkið annast, hvort sá
eða sá má vinna gjaldið af ser, því allir hljóta að sjá, a~ þeir muni
taka helzt þá, sem bezt geta komlð verkinu af, og munu þeir því
opt vilja heldur, ab fátæklíngar borgi gjaldið, eu vínní það af ser;
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en þeir; sem þekkja nokkuð til her á landi, vita bezt, hvernig það
geingur, ab pressa gjald út úr fátæklfngum, sem von er; 2, er gjald-
inu jafna:b niður af handa hófi millum hreppanna ; það mætti eins
nl skipta. gjaldinu millum hreppanna eptir fjölda búsdýranna í hverj-
um hrepp eins og eptir tölu verkfærra manna, því hún er einginn
mælíkvarðl fyrir efnahagnum; 3, flýtur af minna hlutans uppástúngum
Iullkomíð stjórnleysi yfir vegabótagjaldinu, því það er ekkert talað
um stjórn þess eða reikníngsskaparfærslu; allt er gold ib út í bláinn,
og er þab undarlegt, þegar menn vilja einmitt nú fá ab sjá alla
opinbera reiknínga á prenti föllum öbrum málefnum. Líklega munu
samt amtmennirnir miskuna sig yfir, ab taka þessa reiknínga ab ser,
hver í sínu amti; það mun verða bágt ab færa þá vel, en bótin er,
ab þeir þurfa þá ekki heldur ab sýna þá neinum Ii eptir, því þeir
taka þáfríviljuglega ab ser; 4, allir hreppar verba árlega ab púnga:
út með fe til vegabóta, en einginn þeirra hefir aptur rettarluöfu eb-
ur heimtíng á, ab nokkurn' tíma verði gjört vibvegina hjá ser; því
hvar eigi ab gjöra við vegi á hverju ári, er allt kornið undir náb
amtmannanna. Menn segja, ab á hverju ári verM teknir fyrir þeir
vegirnir í hverju amti, sem vestir eru, en þetta er hægra nb segja,
en sanna; hver hreppstjóri lýsir vegunum sem 'festum hjá ser, svo
vi~ þl1 verði gjört, en hver dæmir nú um á eptir, hvar vegirnir se
testir ? Amtmaburinn heima hjit ser, sem ekkert þekkir til veganna,
nema eptir þessum skýrslum. Eg held, ab margir hreppar ,-erM orðnír
lángeygbir, þegar þeir eru búnir svo sem 1 20 ár ab pýngja árlega
út gjöldum til vegabóta, en hafa þó aldrei feingib neinar vegabætur
hjá ser, og hafa ekki heldur neina rettarkröfu til þess, ab gjört se
vib vegina hjá ser. Eg ætla ekki ab tala neitt um 37. tölul. á. at-
kvæðaskrénnl, og á hann verba menn þó ab fallast, ef .menn ,-ilja
aðhyllast minna hlutann, eður fá nokkurt \'it lít úr uppástúngum
hans, en eg ætla ab blðja þíngib ab athuga, hvað af Því leibír, ab
fallast á hann, og sjá þfngmenn þab sjálfir, þó eg drepi ekki á þab;
þ6 þab se nú slæmt, ef frumvarpið allt fellur, þar sem margar g6bar
akvarðanír eru í því, sem, ef þeim væri fylgt, gæti kornið vegunum
í gott stand, þá vil eg samt ráða þínginu frá, ab dska ab frum-
varpið verðí löggilt, ef þínglb ekki geingur inn á meira hlutann,
nema ef það þá vill fallast á breyttngaratkvæðíb undir 38. tölul.,
því þab held eg væri nýtilegt ; vegir eru her á landi mjög vanræktír,
en í öðrum löndum láta menn Ser mjög annt um ab bæta þá sem
bezt, og í þessu standa menn her á landi hvab mest. á .baki öbrum
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þjóðum, og það er það, semútlén'díngar reka hva'ð mest augun í,
þegar þeir koma híngab ; þa~ væri því hörmung, ef nú skyldi eingin

bót fást á vegunum, og ef þeir kann ske skyldi verða verri, en þeir
nú eru; að vísu er það samt ekki Íslendíngum a~ kenna, ab veg-
irnir eru slæmír, en það er meira a\') kenna yfirvöldunum og nokk-
nð með fram lögunum, því yflrvöldín hafa ekki gefið þeim eins mikið
athygli og þau hefði átt að gjöra; en þó mlklð megi gjöra víð v.eg-
ina í sveitunum eptir nú gildandi lögum, þá verður samt ekki gjört
vlð fjall~egina eptir þeim. Annars held eg, að þíngtð ekki eigi að
lata hamla ser frá, að aðhyllast uppástúngur meira hlutans, af ótta
íyrlr því, að stjórnin ekki muni aðhyllast þær; því eg er sannfærður
um með sjálfum mer, að ef þínglð fellst á þær, muni hún og gjöra

það, ef hún álítur þær þess verður, þrátt fyrir þann dauðadóm, sem
konúngsfulltrllinn fann ser skylt að kveða upp yfir þeim strax því
nær í byrjun undlrbúníngsræðunnar, og eg er sannfærbur ·um, að

uppástringur meira hlutans munu geðjast mörgum landsmönnum vel,
er vit hafa á málinu, og þekkja til her lÍ landi, er þeir lesa þær í
þíngtíðlndunum, og "ib það skal hann gleðja sig, þó þíngi\,) af viss-

Ulll astæðum felli þær nú.
Jón Sigurðsson frá Tandraselí : Eg talaðl .svo lángt og mikið

um þetta mál við undlrbriníngsumræðuna, að eg ætlaði nú ekki að

þurfa að taka til máls; en fyrst eg verð að gjöra það, skal eg ekki
liggja á því, sem eg vildi segja, því mer dettur ekki í hug, at, svara
hverjum þíngmannl, sem. kann að finna eitthvað ab áliti minna hluta
nefndarinnar; mer ofbíður atkvæðaskraín, og eg er hræddur um, ab
þíngmenn eigi bágt með að átta sig í þessum graut; nier virtist, ab
álit meira og minna hluta nefndarinnar ætti ekki samleið nema fram
í 1. grein frumvarpsins, sem er ein lína, og ef svo skyldi happalega
til takast, ab breytíng meira hlutans vlð 1. grein felli, þá eru allar
breytíngarnar meira hlutans, ab dómi sjálfs framsögumanns felldar
þar í einu höggi, og væri þab stórt happastryk, og hægbarauki fyrir
þíngmenn, því 'þa\') eru allar þessar mörgu breytíngar meira hlutans
byggðar II þjó'ðvegaskiptíngunni á fjöllum og í sveit; því hefði at-
kvæðaskraín átt ab vera svo löguð, að henni frli 1. gr. hefðl verið

skipt í 2 dálka, sínu nefndaráIitinu í hvern dálk, svo menn hefð!
aldrei framar þurft ab líta í þann dálkinn, sem fallíð hefbí vi'ð at-
kvæðin um fyrstu grein; en forsetinn átti mí rá'ð á ab haga þessu,
sem hann hefir sjálfsagt gjört eptir vanalegu og reglulegi formi.

Þegar eg vil nú svara hinum háttvirta framsögumanni, þá sagði
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hann í ræðu sinni, að gjald þá'b,' er minni hlutinn vildi leggja .~
landsmean hlypi til 12,000 rd., en þetta er ekki satt, þ:\ð hleypur
ekki meira, en til 6,000 rd., bæði .eptirreikningi alþíngis 1857, óg
reikníngi og' ræðum ýmissa þíngmanna nú; þa'ð er nú sjálfsagt gjört
rá'ð fyrir, a'ð þeir, sem gjarn ir eru til þess, kunni að skrökva helm-
Iagnum víð, en hvað mikil :ilaga .er þa'ð,sem meiri hlutinn víll
leggja á landsbúa? Wim háttvirtl þíngmaður Borgarfjarðarsýslu
sýndi fram á það um 'daginn, a'ð það yrðl meira en 9,000 rd., og
gætti þ6 ekki að því, a'/) dagsverkatalan á þjó'/)yegum í sveit, og
aukavegum í sveit, verour 'tvliföld eptir meira hlutans setníngu, og
bætast þá" vlð svo sem 6 eða 7 þúsundir ríkisdala. Eg skal svo
e.kki tala meira um þenna tilbúníng meira hlutans, því eg vona hann
fáiheimvonina . hjá þínginu. þa'/) sem sumir þíngmenn hafa cnn
ítrel,a'b, li'ðhreppstjörar eigi a'ð sjá um vegabótastörf á þjóðvegunum,
þá fara þeir "illt í því; eg t6k það fram vlð undlrbéníngsumræðuna,
a'l>'frumvarpið ætlar sýslumönnum þá skyldu, og a'ð hann setji til
þess serstaka umsjónarmenn' (sjái menn 5. grein frumvarpsins), og
þetta álít eg mesta ábata fyrir vegabæturnar.

Gjaldstofninn, sem minni hlutinn hefir sett, held eg se ekki ó-
aðgeingllegur; eg held heldur hitt, ab hann se sá reUasti og a'b-
geingilegasti; hvað er annað fremur undirrót og uppspretta auðs og
'afla hvers lands en vínnukraptur ? Eru ekki ætfð fullar hendur fjár,
~rþær vinna vel og forsjálega ?Karlmönnum eru gefnir kraptar og
vitsmunir til að afla auðs og hagsælda ríkjum, löndum, háruðum og
sveitum; verkfærir karlmenn em kraptur fólksins, og fólId'b aflar
auðsins, og á hann líka; væri ekki fólki'b, værí einginn auður, og
auðurinn væri þlí ekki heldur til neins j þess vegna er þa'ð svo, al)
þess meira sem er af vinnufærum karlmönnum í einni sveit, þess
meira auðs verður afla'b í þeirri sveit; því er það, að karlmenn
flykkjast opt að sjónum, a'ð þar er, mest aflavonín, þVÍ hafið er
nógu djúp auðs-uppspretta ; er Því kjörum sjávarmanna svoleíðís
varið, ab þeir geta þar vel lifab víð litlar höfuðstélseígnír, en hafa
þ6' mikinn auð í árlegri veltu, og eiga því hægt ab borga hálft dags-
verk, óg hægra en sumir f sveit, sein eiga þó nokkurnhöfu'bstól,
sem verður að standa fastur, en geta ekki gjört nema svo sem 30
-40 rd. reikníng; se því nokkur ST eit mjög kraptlaus og fátæk, en
hafi þó mikinn mannfjölda af verkfærum karlmönnum, þá er það af
stjórnleysissjálfræbi; menn hafa þá hrúgazt þangað, til a~ leggjast
þar. í leti og ömennskn, og fyrir því vildi eg ekki þurfa ráb ab
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gjöra í landi voru. Eg vona því, a~ þíngi~ víðnrkenn] það þann
álitlegasta gjaldstofn, verkfæra karlmenn Ii bezta skeíð! aldursins,
eða hvað skyldi þab álfta betri gjaldstofn ? Skyldi það vera krenn-
f61ki~ og börnin í landinu? Eða skyldi það vera landi~sjlÍlft og
auðæft þess, ef einginn væri karlmaðurinn að sjá fyrir þessu, og
nota það? Minna hlutanum þótti þurfa. að víð halda og umbæta
vegina, og þá. þurfti hann að upp finna .einhvern gjaldstofn til þess,
og hann gat ekki fundið annan hentugri eða víðfelldnarí en þenna;
en het7>i hann ekki þurft þess, þá hefði hann gjarnan geta~ þá'b a~
vera laus vi~ það, og vilji menn fallast á breytingaratkvæði hins 4.
konúngkjörna þíngmanns, þá skal eg ekki hafa á móti því með einu
orði. Breytíngaratkvæðlð undir tölum) 38., þfngmannsins úr Ráng-
árvallasýslu, fellur mer nú ætíð vel, því það gjörir gjaldheimtu þessa
ætíð vafalausa og óbrotna, og losar hreppstj6rana "j~ allan þenna
vegagjaldsvanda, og er þínginu heimilt, a~ taka þatl mfn vegna, og
mun eg gefa mitt atkvæði með því, Breytíngaratkvæðið, sem her
stendur bæði fyrst og síbast á atkvæbaskránni, þfngmannsins úr
Reykjavfk og Borgarfjarbarsýslu, þá held eg mer verði líkt að orð-
um um það, og haft var eptir karli einum í Mýrasý.slu; hann var
gamall og barnlaus; sýslumaðurínn hótaM honum ab láta hýba hann
fyriróhlý~ni (þab hefir líkast til verið fyrir vegabdtavínnu), þá seg-
ir karlinn: "þab verbur nú lán gt á því rekið, ab eg eignist son, og
hann fleingi mig", því það hafði korníð fyrir á'ður í sýslunni, ab sýslu-
rnaðurinn hafðl látia tvo feðga hýba hvern annan fyrir þjófnab; svo
er um þetta 77. varaatkvæðl, a~ eg held það verði lángt á því rek-
ib, að vegirnir verbí bættir, þegar stjórnin fyrst á ab fara ab setja
nefnd í landi her til ab búa til vegabótalög, og svo á hún ab fara
a~ láta kenna nokkrum Íslendtugum vegafræðí, líkast til einhverstað-
ar úti heimi; svo eiga þeir nú að koma til skjalanna ab fara ab
gjöra göðu vegina; þessar loptkastalabyggíngar held e~ gjöri nú
lítib gagn í þessu máli, nema til a~ eyða því og spilla. Eg segi
ykkur nú satt: menn fá n1Í ekki annað betra, en ab taka frumvarp-
ib með þeim breytíngum, sem minni hlutinn hefir gjört á því, í
brá~. Þa~ tók ser einhver þá breytíngu, eg ætla það væri sá 3.
konúngkjörni, a~ þetta yrM lög til braðabyrgðar, eða fyrst um sinn,
og vil eg vera því samþykkur.

Pétur Petursson: Eg ætlabí ekki a~ standa upp vi~ þessa um-
ræðu, en þa~ hefir komíð fram misskilníngur, sem eg vildi reyna a~
skýra. Eg se, a~ bæti meiri og lllinni hlutinn hafa báMr vandað
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sig á málinu, og ætla eg því hvorugan ab ásaka eðaverja. Mis-
skilningur þessi sýnist mðr helzt hafa kornið fram hjli hinum 1. kon-
1ÍDgkjöma þíngmannl, og þykir mer illt, ab hann skuli vera geing-
inn úr salnum, en eg vona þá, ab hinn helðraðí þlngmaður frá
Strandasýslu skýri mer frá, eC ab eg hefi mlsskilíð hann. Hinn 1.
konúDgkjörni þingmaður vill aðhyllast minna hlutann yfir höíuð ab
tala, en einkum tölulib 39., og þab aC því, ab stjórnin hafi aðhyllst
uppástúngu þingmannsins frá Strandasýslu á seinasta þíngi; en þab
er aðgætandí, ab 39. tölulíður er öldúngis ný uppástúnga, en breyt-
fngaratkvæðið tölul. 37. er einmitt híð Sama og þíngmannslns frá
Strandasýslu í hitt eb fyrra. Eg verð aCJsegja það, ab eg er ekki
vissari um, ab stjórniu samþykki fremur 39. tölul., en hverja aðra
Dýja uppástúngu, og mig furðar á því, ab þfngmaðurlnn skuli ekki
hafa haldið fram sinni fyrri uppásnlngu, þó ab amtmönnunum se
veitt æðl-miklð vald eptir 37. tölul., eu samt sýnist mer það vera
hiCJeina tiltækilegasta. Ef aCJþað eru amtaneCndir, sem aCJeiga aCJ
ákveða níðurjðfnnnlna, þá er gaman ab vita, hvernig hreppstjórinn á
ab klaga arntsraðin fyrir amtsraðunum, svo eg vil sleppa þessum
parti greinarinnar, og spyrja hinn háttvirta forseta, hvort ekki megi
skipta heuni viCJatkvæðagreiðsluna. Mer þykir nú meira hlutanum
hafa tekizt vel aCJ fylgja grundvallarreglum stjórnarinnar; þab eina,
sem kann ab vera á móti meira hlutanum, er skylduvinnan, en það
er þó unnið með því, ab menn geta gjört vib fjallvegi, og er þab
líka míklð ár~andi. Mer finnst líka skiptin í fjall\'eg og sveitaveg
vera svo eblileg, ab hver Íslendingur muni sætta sig ,-iCJþað, og eC
það er örCJugt, ab aðgreina fjallveg og sveita veg, þá er þó ekki hægra
ab aðgreina þjóCJveg og auka veg. Amtmaðurlnn á ab til taka tak-
mörk veganna, og muu honum vera þab hægt eptir skýrslum frá
hreppstj6runum. Mer finnst líka nauðsyn á, ab skylduvinnan vib
haldist, því þat> getur opt veríð mjög haganlegt fyrir fátæklíuga, ab
vinna ar ser gjaldið, þab hefir veríð haft á m6ti henni, ab hún
komi misjafnt niður Ii hreppana, en sá ójöfnubur verður þó minni
milli hreppanna , ef minna hlutanum verbur fylgt, og í öllu falli
er mál þetta svo mikilvægt, ab viCJeigum ekki ab ráCJa frá ab lög-
leiða það, og þess "egna kom eg meb varaatkvæði mitt um, ab þab
yrM brábabyrgðarlög, enda heyrðíst mer fleiri þíngmenn vera á því
vib undírbúníngsumræðuna. Ef ab· þetta er mísskilníngur af mer, þá
vona eg, ab hiun heiClraM þingmaður frá Strandasýslu fræbi mig um
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það. Eg vil einúngis gefa þessu mall allan gaum, því 'vegirnir eru
undirstaðan undir velmegun manna í hverju amti.

Forseti: Áhr en þíngræðumar fara leingra, vil eg geta þess,
að hinn 6. konúngkjörni þíngmaður hefir geíngíð af fundi, því hann
var sóttur til sjúkra suður á Álptanes.

KonúngsfulltTÚi: Hvað snertir níðurlagíð .á breytíngaratkvæð-
inu tölum> 37. um, að þegar sveitastjórnarnefndir kærníst á, þá skuli
falið þeim að ákveða tilIag hverrar sýslu til þjóðveganna og niður-
jöfnun þess á hreppana, þá hefi eg reyndar ekki íþví einstaka hugs-
að mer fyrlrkomulaglð í þessu tilliti; en með sveitastjórnarnefndum
hefi eg meint æðrl og lægri sveitastjórnir, og hefi eg þá hugsao mer,
að hin æðri sveítastjérnarráð, hvort sem það yrði mí amtsrað, eða
hvernig sem því yrðí korníð fyrir, skyldi ákve~a till ag hverrar sýslu,
og sýslunefndir, ef þær kærníst á, jafna sýslutiIlaginu a.breppena, en
hreppanefndir þá sjálfsagt vera í hverjum hrepp, sem jöfnuðu niður
aukaútsvarinu. A~ því leyti hinn háttvirti 3. konúngkjörni þfng-
maður áleit, a~ eptir því, sem breytíngaratkvæbíð væri orðað, mundi
hreppstjórar, eins eptir .það að sveitarstjórnarnefndir .værí komnar á,
verða að kvarta til amtmanns, ef þeim þætti of hátt vegabótagjald lagt
á hreppum, þá er það min meiníng, a~ slíkar unikvartanlr ætti að
gánga frá hinum lægri sveitastjórnarnefndum til hinna æðri, og get
eg ekki fundið annað, en að orðin í niðurlag! breytíngaratkvæðíslns
verði að skiljast samkvæmt þessu, nefnilega þannig, að öll þau störf,
sem væri falin amtmönnum, sýslumönnum og hreppstjórum í þVÍ um-
rædda tilliti skuli felast sveitastjórnarnefndum, þegar þær komast á.
Hinn háttvirti frarnsögumaður minntist á, að konúngsfulltrúinn hefti
vlð fyrri umræðu málsins látib í ljósi,. a~ álíta mætti, að efnahagur
sveitanna mundi nokkurn veginn standa Í hlutfalli vi~ tölu verkfærra
karlmanna í hreppnum, en þetta er víst mlsskllníngur, og hefir í öllu:
falli ekki verið sagt á þann hátt eða í þeim skilníngi eðasambandí,
sem framsögumaður mælti.

Forseti: Eg vildi svara hinum heíðraða þingmanni Mýramanna
til þess, er hann hrelfðí um atkvæðaskrana, að eg skal, þegar til at-
kvæða kemur og atkvæðagreiðslan fer fram, benda þíngmönnum á
þau atriði, sem verða að álítast fallin, eptir atkvæðagreiðslunni víð
undangeingna tdlulíð].

Stefán Eiríksson: Eg ætlá nú ekki að hefja lánga tölu í þetta
sinn, með því líka eg held verðl fario að líða á daginn, þegar búið
er at greiða atkvæði í þessu máli; mer finnast nú að eins 2 vegir
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fyrif bend!:;, úr' þVÍ' ab nefndin skiptist í tvennt, sá annar,alJ þíngi~
mi; abhyllist: uppdstringur minna hlutans; eða þá greíða atkvæ'bisitt
fyrir. tölul •.,77. 1. a; en stamb b, undir: sama tölulið get eg ekki
~hyllzt, því þegar búib, er að. taka það skýrt fram í Iagabobl, hvern-
ig 'brýr ogabrir vegir skuli vera, .þá held eg vegafræbisKennsla S6
6þörf; 'eg fyrir mitt leyti get þó ekki gjört svo lltlð úr Íslendíngum,
ab þeir ekki geti, hlátib brú, þó þeir ekki fari ab sækja slíka mennt ••
un til Hafnar, með því líka, ab kostnaður sá mundi á endanum verba
kraflnn af Íslandi. Um breytíngaratkvæðl ogsmáatriM á atkvæða-
skránni ætla eg lfti'ð ab tala, því þaber ekki auðgjört, ab 'rekja svo,
gál'nirnarúr .þessu rusli, er .her liggur (yrir,:· að þool'l ekki:·slitni; það
er þab einasta,' sem eg hefi á, móti minna hlutanum, ab hann hefir
ætlað hreppstjöranum ab jafna þessu vegagjaldi niður á.sama hátt
og ,aukaútsvoruin til {,ítækra; .afþessllgæti leitt, ab hreppstjórar
JlIætti til ab' seljavegabótngjaldib \:ib' uppbob,e'ðnr á·annánhátt
láta sjálfir peníngaí vegagjaldið, því gjaldendur mundi þó graiba
það ( landanrum eins og önnur iitgjdld til f,ítækr11; þetta. vil eg biðjai
þíngmenn vel athuga, því með þessu móti kasta þeir 'yfir á hrepp"
stjórana óbærilegum erfiðleika. þíngmenn vita þó, ab hreppstjérar
hafa allareiðu .ndg lÍ sinni .könnu, eptir þ,Ví sem þeir eru launaðlr,
og því ætla 'eg'a~gefil atkvæði mitt Iyrlrtölulíð 38., því sýslumenn
ættia~ helrnta vvegagjald þetta, en ekki hreppstjórar, eptir þeirri
reglu, sem minnihlutinn hefir sett; þVÍ' út af því, ab hreppstjórar
eiga ab 'innheimta gjaldið, gæti bæðí leitt gjörræði og málarekstur:

Guðmundu'1'BrandSson: Eg se það af mörgu, .ab viðvíkjandi
kostnaðinum til vegabótanna verbur brotaminnst, ab fara eptir uppá-
sningum meira hlutans; þó getur það orblðavo ójafnt af því lausa-
fjártíundinin er eíngaungu Wgb þar til grundvallarvað það verði 6-
hafandi; því það geta sumir verið ríkir, þö 'aö þeir eigi lít ib sem
ekker.t. lausafé, en þegar gjaldið er lagt á eptir tölu verkfærra manna,
eins' og minni, hlutinn hefir upp á sníngtð, þá jafna hreppstj6ramir
því nibur eptir ~ístæbuni og efnahag hreppsbúa sinna; því eg hen
skiUb' svo minna hlutann, að ekkert verði lagt á. blá fátæka menn,
sém. liggja ,'ib sveit, heldur ab þeirri .ullgsverkatölu, sem kæmi á.
hrepplnn, yrðí niður jafnað án.iserstakstillits til þess, hvað hver
einstakur hreppsbuí hefði marga verkfæra menn f heimili. .það "ar
tekið fram víð undirbúntngaumræðuna, ab margt væri athugavert við
gjald þetta, svo sem ab ekki yr'ði jöfnubur milli hreppanna, ogþað
er nú víst sá;hnúturiQn, sem vest er ao 'leysa í þessumáU; því þó
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jafna~ verðl á hreppana eptir verk færra manna tölu, þáverhr meira
lagt ii sjávarhreppa en sveitarhreppana, af því þeir eru mannfærrl,
þó þeir se ríkari; Iíka er þa~ aðgætandl, að ekki geta allir, sem ern
á aldrinum milli 20 og 60 ára, unnið fyrir full daglaun, og yrði
a~ bafa hæfilegt tillit til þess, þegar dagsverkatalan yrðl ákveðln.
Eg er því í vafa um, hvort eg á heldur ab aðhyllast minna hlutann
eða tölul. 37., því að eg se sitt a~ hvorum. Hinn háttvirti fram-
sögumaður tók áðan fram, að það væri ekki víst, a~ þeir, sem gjalda,
fái strax endurbætta sína vegi; en það má víst ætla það sanngirni
yflrvaldanua, a~ lata byrja þar fyrst, sem mest er þörfin á, og mer
stæbi· á sama, hvort minn hreppur yrðl tekinn fyrir árinu fyr eða
árinn seinna. Þíngma~urinn frá. Reykjavík fór um þa~ mörgum orð-
um, a~ umsjón veganna væri ekkl felandi hreppstjórunum, en það
er til tekið bæði í frumvarpinu og nefndaráliti nu, a~ sýslumennirnir
skuli til taka umsjónarmennina, og er auðvitað, að þeir velja þá eptir
því, sem þeiráUta þá hæfa til ab standa fyrir vegabótaverkinu,
hvort heldur þab eru hreppstjórar eða aðrlr menn. þab ætlast held-
ur einginn til, a~ þeir gjiiri það fyrir ekki neitt, og hreppstjórarnir
þyrfti þó ekki, eins og þingmaðurinn níðgjörðl, ab vera vikum saman
burtu frlí heimilum sínum, heldur gæti þeir sagt fyrir,hvab gjöra
skyldi, og sett svo einhvern af verkamönnunum fyrir verkstjóra; en
vlðvíkjandl því, sem minni hlutinn stengur upp á, hvernig skipta eigi
vegum í þjdðveg] og aukavegi, þá held eg, ab aukavegirnir verðl
ekki margir, því þeim mun flestum verba komlð inn undir þjóbveg-
ina, og held eg einginn þurfi að finna a~ þeirri tilhögun.

Páll Sigurðsson: Eg ætla ekki að vera langerður í þessu
máli, einúngis ætla eg ab geta þess, ab eg er öldúngis á sama máli
og eg var á seinasta þíngi. Menn eru búnir ab sjá af reynslunni,
hvað skylduvinnan áorkar miklu undir umsjón hreppstjörauna, svo
ab eg mun ekki verba með því, að henni verði haldið tífram, Ef
vegirnir eiga ekki ab vera mjórri en 6 álnir, er eg hræddur um, a~
þeir verði fulldýrlr ; eg ætla a~ það væri ndg, ab hafa 41/3 alin, en
þar minni hlutinn hefir fallíst á þá 5 og 3 álna breiða, og munu þeir
þó þykja nógu erfiMr gjörMr, þeim er eiga ab leggja þá, þá ætla
eg ab fylgja því, og hugsa svo um, að koma þeim eitthvað áfram.
Eg get ekki geflð atkvæði mitt fyrir tölul. 37.; mer sýnist amtmönn-
unum vera gefið þar of mlklb vald, Þíngmaðurinn frá Austur-
Skaptafellssýslu tók þa~ fram, sem eg heit væri helzt ísjárvert vib
uppástúngur meira hlutans; en ef farið er eptir minna hlutanum,
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me'b afl breyta skylduvinnu í gjald, þá er ætlandi, a'b· þa'b komi
jafnara nlður eptir efnum. Hingað til hefir það þótt afglöp af stjórn-
inni ab tleygjaöllumvanda upp á hreppstjórana, og láta þ!i. ekkert
fá í staðinn. það hefir verið tekið fram, að hætt væri við, að mönn-
lim yrM sýnt gjörræbi, ef fylgt er 37. tðlul., og get eg ekki neitað
þd,ab svo kunni að fara, án þess eg þó vilji gjöra neinum gersakir.
Mer sýnist fara bezt á, ab sýslumennirnir taki gjald þetta um leið og
þei, taka skattinn; því þó aðrir vilji þýngja á hreppstjórunum, þá vil
eg ekki vera með því. Ef að hreppstjórunum veitir örðugt að kalla
inn hreppstíllagíð, sem nú er einasta það aukaútsvar, sem þarf til
uppbótarfátækratiund í breppnlltt, þegar Iátækratíundln er ekki nóg
til meðlags sveitarómögum, þ/í held eg þeim verði ekki hægra ab
kalla inn meira; því það er hætt. "ib, að það verðl eins tregða á að
lúka þab. Þegar· gjald þetta ætti og að lúkast í peningum, þá fá
ekki hreppstjórar hægra í því efni; þ"íef sumir gjaldþeguar gjalda
í öðrum aurum, þá má hreppstjórinn selja það við uppboð, og er
þab ný fyrirhöfn. þó gjald þetta kunni að vera bundið nokkrum
ójöfnum, þá er það miklu sanngjarnara, en nú Ii ser stað; því allir
búendur, þó einyrkjar se og leggi ekkert til sveitar, eiga nú að lúka
heilu dagsverki í skylduvinnu, en ekki utan hálfu eptir uppástúng-
um . minna hlutans eða mínu breytíngaratkvæðl, svo gjald þetta
kemur· undir þeim flestu kríngumstæðum sanngjarnara á gjaldþegna,
en ábur. Yflrhöfuð að tala vil eg vera með, að þetta mál geti
felngíð lagagildi, og "ii eg samt, ab það verði þá fyrst gjört að
brababyrgðarlögum, því eg vona, að minni hlutinn verðí ofanfi.

Arnljótur Ólafsson: Eg se að flestum þingmönnum er um-
hugað um, að fá vegabótalög, svo að alþingi hafi þó frib moll þetta
mál framvegis fyrir stjórninni, og hafa menn því viljað komast hjá
ab breyta vegabótafrumvarpinu nema som allraminnst. Eg verð nú
ab segja fyril' mig, að of menn fallast á minna hluta nefndarinnar,
þá er eg hræddur um, að eitthvað fari út um þúfur, þegar t, a.
m. senda á álitib um vegaskiptin frá hreppstjórunum til sýslumanna
og frá sýslumönnum aptur til. amtmannanna. þab yr()i ab vísu hag-
ur fytir póstgaungusjóMnn, ef hann feingi alla péstpeníngana; en það
mun nú verða byrðin ein, sem póstarnir fá af öllum skýrslum þess-
um. Einnig er þab ísján'ert,að amtmennirnir eiga ab hafa umsjón
meb öllum þjóbvegum í sýslunum, því þeir eru víst ekki svo gagn-
kunnugir al staðar, að þeir geti sagt fyrir um það, og þá verba þeir
a~ fara eptír áliti hreppstjóranna, og er eg hræddur um ,all me'b
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þeim hætti munlöðum fjölga þjóhegum í 'Iandinu. En þótt amt .•
maðurinn væri nú svckunnugur, að hann þyrfti ekki með skýrslu
hreppstjéranna, þá þyrfti hann þó skýrslu um, hve' margir verkfærir
menn væri í hreppnum frá 20-60 ára, og þá er eg aptur hræddur
um, að það yrði færri, eins og ·her hefir orðíð vioanna~ tækifæri,
þa~ er að segja, þegar fariðwar að safna .skýrslum um verkfæra
karlmenn eptir að þúfriatilskipunin frá 1776 var gefin. Eg er því
á sama máli og hinn hæstvirti konúngsfuZUrúi, að það væri betra
a~ hugsa ser upp annangjaldsto ín en þenna, Eg vil taka til dæmis,
a~ borga skyldi 8 sk. fyrir hvern hest og 4 sk. fyrir hvert tryppi;
þá~ yiði þó um 3,000 r~.Í ö'bru'agigeturþa~ nú verið efarnál,
hvortstj6rnin vill heldur fallast á uppástúnguminna hlutans, þegar
hann umbreytir svo mjög frumvarpinu með kostnaðinn,: eður á meira
hlutann, þó hann iumbreytl nöfnunum á vegunum. Sú breytíng er
þó miklu minni í sjálfu ser, en þótt margir hafi orðið til ao segja,
að meiri hlutinn mundi ekkí verða í minni náð hjá stjórninni. En
nú fyrir því, ao mer og hinum hefðraða þíngmanni .Reykvíkínga lík-
abi hvorki vel uppastúngur meira ne mlnnaLlutans, og þá heldur
ekki frumvarpil'lsjálft, þá komum víð ,fram með breyungaratkvæblb
tölulið 77'., og héldum við, að sú nefnd, sem sett væri í landinu
sjálfu af kunnugum mönnnm, mundi geta samlð miklu betra frum-
varp, heldur en stjðrnine~a alþíngi á svona stuttum tíma; en á
meðan væri nokkrir Íslendingar látnir læra vegafræði. Vil'l heldnm
og, að lagaboðið gæti eigi orðið notað, meðan sveltastjörnín er óbreytt
hin sama, því æfinlega ríður eins mikið á framkvæmdinni sem lög~
unum sjálfum, og því réðum víð frá, a~ löggilda frumvarpið,

Halldór Jðnsson': Mer finnst að meiri hluti nefndarinnar hafi
ekki í neinu verulegu vlklð frá stjórnarfrumvarpinu; því ekki get eg
sklllð, a~ stjórnin hafi tilefni til að hneykslasté því, ao vegaskipt-
í.ngin er nokkuð á' annan' veg; ,nöfnin· ein gjöri ekkert til, og það er
eingin þrfsklptíng, heldur tví:!kiptíng, þ. e. í fjallvegi og sveítavegí,
og þetta hefir metri-hluti nefndarinnar valið sem meðal, til að bæta
úr þeim galla, .semer .á. frumvarpinu, að mikils til of lítil'l fe var
ætlað til þjöðveganua, þó lítlb hafi áorkazt hínguð til með skyldu-
vinnunni, þá þarf það ekki að verða her eptir, því bæði mega þeir
borga, sein vilja, og svo verður stjórn og umsjón með vegabótum,
a~ vonum, betur faIlintil framkvæmda, þegar skýrslur eiga að gef-
ast fyrir fram um, hvað gjöra skuli. þab er og ruísskllníngur, sem
fram hefir komið, að vegagjaldið yrM miklu meira eptir uppastdug-
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um .meira' hlutans; þar er ekki sagt, að .heiltr dagsverk skuli falla, á
hvern .verkíæran mann,. heldur eínúngis vinnan, eður kostnaðurinn a?>
tiJtölú•. Allir sjá líka, :a'ðeptir uppastdngum minna hlutans getur svo
farið, a~ í sumum hreppum fáist eingin vegabót svo.. árum sklpti, qg
er hætt víð, \að þetta kunni vekja óánægju meðal almenníngs, eins
og: íþað er í sjálfu ser akablegt og illa til fallíð.:

Stefán Jónsson: Eg. hefi nú ekki tekíð fyr: til, .orba í þessu
máli, og .mun eg heldur' ekkt "er'ða langorður nú. :Eg .var einn f
nefndinni, 1857 um þetta mál, og á víst hlut í þakklætinu, .sem.menn
hafa feingi'Ofyrir þa~. Yi'ðvíkjandi' kostnaðinum er talað 'um 2 atr;"
ibi, annaðhvort ab leggja gjald á, eða bíta þa'ð vera skylduvínnu, Eg
állt. mí hvorttveggjahafa nokkra annmarka, þoao lagt verði á
lausafjártíundina 2 sk. á hvert bndr;,þá held ,eg þa'ð hrökkví ekki
míkíð, eptir sem núá stendur fjáreign" enda ieru.mú svo mörggjö!d
komin á lausafðð, ab eg held menn ætti ab vera varkárir með ab
þýngja á því. Yfir höfu'ð a~ tala þykir mer minni vandkvæði á
minna 'klutans uppástúngum, og mun eg heldur hallast að þeim, þó
einúngis 'til braðabyrgða. Vi'ðvíkjandi skylduvínnunní vil eg skýr.~
skota til þess,sem reynslan hefir sýnt okkur, a.~hún er ekkiserleg~
affarasæl, því menn hafa með henni getað líti'ð annað, en haldið víð
vegunum ínnanhrepps, og ef lllenn ætti nú ao fara ab ríða t, d. 30
í .höp, tila'O vinna á fjarlægum stað, þii geingur fyrir hvern mann
eillúngis til ferðar hálft dagsverk, og þá .Ier meir en helmíngurinn
af' tímanum, í ferðalög, þar sem um eitt .dagsverk er a'ð gjöra, sem
þ6 ekki á ser átað, þegar einhverjir menn eru leígðír víð verkíð. Eg
held því, að meiru verbí ágeingtí verki með 'leigðum-mönnum. Þa~
er vístog satt, ab það kunna-að vera margir fátæklíngar, sem vilja
heldur\'innada.g"yerk, en gjalda þab, en þeir geta þá cptast Ieíngið
vinnu með minna ömakí, svo þeir' geta þá láti?! kaupið gnnga til a~
gjalda til vegabótanna.

H. G. Thorderflen: Mer.et það eiginlegt, þó eg verðl halfbrædd-
ur, þegar eg se þessar-endalausu atkvæðuskrar, og eg kvíði fyrir, að eg
ekki geti átta~ mig á henni, því eg er orðinn gamall og'"seinn til
að grípa", eins og maðurinn sagbí. Eg hefi mí ferðazt her vfða hvar
um land, og eg' þekki svo vegina' het, að eg veit að fáir munu fremur
óska, að vegabætur komist á, .en eg; eg öska þess ekki sjálfs mín
vegna, því heðan af linnir Ierðalögum mínum, .heldur vegna almenn-
ings, því það er híð fyrsta, sem einni þjó~ getur, verið til frama, að
vegírnírverðl góMr, og þa~ er því sárt, ef "er ek~i getum 3em.iyrst
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byrja'b á þessu þarfa Tei'ki, svo menn geti þ6 ab minnsta kosti labb-
ab til nábúa sinna eða farið yfir einhvern hálsinn, án þess ab eiga
á hættu að hesturinn detti, og maður drepi hann eður slysi sjálfan
sig. Þegar þetta er nú svo alþjóðlegt málefni, þ,l er það sannarlega
leíðínlegt, ab ver skulum ekki geta orbíð á eitt sáttir, því hver á að
þekkja vegina her betur, stjórnin í Danmörku eða sjálfir vib? þab
dugir ekki, ab ætla. Ser ab gjöra her vegi, eins og þeir eru í öðrum
löndum, en það er líka svo fjarri því nú, að við höfum alls einga
vegl nema götuslóba, sem hestarnir búa til, en eingin mannaverk eru
á; og því vll eg gánga inn á allt frumvarpið, ef landsmenn sam-
þykkti það, en nú er ekkert samþykkt; her er frumvarpið, meiri
hlutinn og minni hlutinn, sem sitt fer í hverja stefnuna, og á eg þá
eins og álfur ab gefa atkvæði mitt fyrir nærri því 100 atriðum, þó
ab vib nú f byrjuninni kunnum ab sjá nokkurn ófullkomlegleika á
frumvarpinu, þá er þó vonandi að það lagist með tímanum; en að
fara ab gjöra þessa óendanlegu flækju, getur ekki orðið til annars,
en ab rugla stjórnina, svo hún felli þa'b 'nllt saman. Eg held því að
happasælast verði, ab fylgja frumvarpinu sem mest, og ætla tíðinni
ab hjálpa upp á það, sem II brestur. En þessum góða tölulið 77.
ætla eg mí að sleppa eins og öldringls fráleitu. þar sem veríð er
ab tala um vegfróða menn, þá "eit eg ekki, hver rækallinn það er,
hvort þeir eiga ab fara ab brúleggja ber, eða hvað þeir eiga ab
gjöra. Eg held það verðí nð líða nokkur þrisund ár til, áður en
Illenn fara að gjöra þess konar brellur her, og held eg þab se sjálf-
sagt betra, ab yfirláta okkur Íslendingum sj,ilfum ab gjöra við vegina
á íslenzku, því ab eg held að þetta mál fari svo bezt, að þab verði
ab almenntngs vilja, þegar allir fara ab fetta fíngur út í frumvarpíð,
þá verður hvorki blóð ne mergur í þessu öllu saman, og vildi eg þá
heldur, hversu sárnauðugt sem mer annars er það, ráða frá, ab það
fái lagagildi, ef menn geta ei ab mestu sætt sig við þab, eins og það
er; eg ætla ekki að fara ab gánga inn á hvert einstakt atriði mönn-
um til lelblnda, eða leita mer fordildar meb því, heldur ætla eg ab
láta ber við lenda.

Benedikt Þórðarson: Margt fer annan veg, en ætlað er; eg
beIt breytfngaratkvæNð mitt undir tdlullðnum 21. væri svo ofur mein-
laust, ab einginn mundi geta amað því, og ætlaði eg því ekki ab
standa upp til þess ab bera hönd fyrir höfuð þess, en nú verð eg
þó ab gjöra það, þYi þíngmaður Húnvetnínga fór að glepsa í það,
og tætti hann það í sundur, þángab til ekkert "arð eptir af því
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nema slltnr ein, til einkis nýt; þab getur verið, ab honum hafi þótt
þab hvergi geta átt vib , Hrinavatnssjslu, sökum þess ab þar se svo
landslagi háttab, ab auðvelt se ab leggja þar 6 álna brelðar brautir
þvert og endilángt, en eg verð ab segja honnm, ab öbruvísier skapað
landið á Vestfjörðum en í Húnavatnssýslu, þeir eru ekki margir her
í salnum sem þekkja það, hvernig hagar til með vegina á Vestfjörb-
um, og ætla eg mig þekkja það bezt og því færastan um ab segja
rett til um það, og þíngmenn, sem ekkert þekkja til, ætti ekki ab
reingjasögn þeirra, sem kunnugir eru] að lög bjóða Vestfirbfngum
ab gjöraþjóbvegi sina5 eba 6 álna breiða, gildir sama sem ab
bjóða þeim það, sem ómögulegt er, og eru þab ekki hagfeld lög,
sem slíkt gjöra. Þíngmaburinn spaugast jafnvel ab því, ab vegurinn
fái ab verba svo mjór, ab hann se ekki nema ein alin, og nefnir
hann það götu; þetta er nó satt, ab þab er gata, en VestfirMngar
mega bíða víð og þakka fyrir, ab þeir geti lagt álnar brelða götu
hjá ser, því víða eru þar skriður, klúngur og klettar svo á vegum,
ab allerfitt mun ab fá þar slíka götu og þetta, ekki einúngis á fjöll-
um uppi, heldur allt eins í byggðum niðri. Þab var með tilliti til
Vestfjarba, ab eg bar atkvæbið upp, og þess bið eg þingmenn gæti,
þegar þeir greiða atkvæði sitt nm það.

Brynjólfur Jónsson: Eg vil nú standa upp, elngaungn til þess
í stuttu máli ab láta í ljósi álit mitt nm þetta vegabdtamal, sem
her liggur fyrir, og er æðl-margbrotlð ; eg verð ab segja, ab eg hefi
ekki getab áttab mig í því svo vel, sem vera skyldi,en þó eptir ab
hafa yfirvegað hinar einstöku greinar í þessari þríklofnu atkvæða-
skrá, þá er só sannfæríng orðln ofan á hjá mer, að eg helzt muni
gefa atkvæðí mitt með minna hluta nefndarinnar, og finnst mer þab
vera betra, ab fara nú þegar ab kippa steini úr götunni, sem svo
viða er ógreib og þraung, og smámsaman vinna ab því, ab rybja
brautina áfram, heldur en ætla ser ofmíklð í fyrstu. Eg álít, ab
tími 8e kominn til ab byrja á þessu "erki,og þó að þetta frumvarp
kunni í mörgum greinum ab' vera öfullkomið, þá held eg ab þó megi
notast "ib það, eða ab minnsta kosti reyna, hvernig þab gefst; því
ella standa menn i stað, og komast ekki leingra, en þeir eru komnir;
og því er það, ab eg mun gefa atkvæði mitt fyrir, ab frumvarpið,
eC þab verður samþykkt, samkvæmt uppástúngum minna hlutans,
verði að minnsta kosti liiggilt til braðabyrgðar,

Ásgeir Einarsson : Eg ætla nú ekki ab færa mikið meiri ástæður,
en komnar eru, fyrir þessu máli, því eg vona, a'b vj~ atk\,a)bagreibsluna
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fari hver eptlr eínul uannfærfngu; en svo ég Snúi mer nú at> þeim,
sem vilja fella frumrarplb, þá ætla eg þeir hafi til síns mals það
eina, ;,a'b öxin og jörðln geymi þat> bezt"; því víð það verbur minnst
ráqglætit>, ef það verður fellt. Heima í héraði átti eg tal víð menn

um þá aðalstefnu, sem menn höfOu tekið á seinasta þíngi í máli
þessu, og voru, .allir á því, at> s'kylduvinnan skyldi hætta; en aptur

ámóti var, ágreiningur um, hvaða reglu meon skyldi fylgja með gjald-
i'b, því það hlýtur að breytast eins og annað, þegar umbreytíng kem-
ur á, skattalögin. Eg verð a'b skýra frá því, sem hinn háttvirti 3.
konúngkjörni þfngmaðurtskoraðí á mig um, þar sem hann sagbl at>.
stj6rnin mundi heldur fallast á tölul. 37. en 39., því að hann væri

óbreyttur eins og eg hafði stúngi'b upp á á seinasta þíngl; en þeg-
ar stjórnin tók svo vel undir það, þlí hugaabí eg enn, a'b það væri

bezt at> :fara eptir bendingum þeim, er hún gaf, en sÁ þó, að rnalíð
verður svo flóki'b, ef ekki er neitt út af. breytt; því reyndi eg að breyta
þessu með .því að taka gjaldið, einsog eg hefi stúngit> upp á á'bur í
hverjum hreppi ien þó nokkur ójöfnuður yrðí milli hreppanna. þótti mer

hann, ekkí vega upp á móti því ómaki og óvissu, sem breytíngarat-
kvæðið hefir -f ,för með ser, einkum eins og nú hagar til landstjórn
her á landi j líka hefir ráðherrann bent til þessa í skýrslu sinni til
þíngslns, og finnst mer míklð mælameð þessu, þó mér se vel yi'b

breytíngaratkvæðí þetta, því það sýnir svo mikla sanngirni; en mer
vírðíst, a() minni hlutinn fari meðalveg milli allra þeirra uppá-
stúngna,semhfngab til hafa korníð um. þetta atriði, En viðvíkjandi
breytíngaratkvæoi þíngmannsíns :úr Rangurvallasýslu.. hafa sumir tek-

i'b þaðTram, abmenn muni ekki geta goldlð gjaldið í penjngumjen
mer finnst . það falla um.lljáHt sig, því ef að bændur geta goldið í pen-
íngum til sýslumanns,' þá skil eg ekki í, ab þeir geti það eigi eins til
hreppstjóranna, og. þar sem tala'ð er um það, .a() þeir muni tregðast
að láta gjaldið, _þá .hafa þó hreppstjórarnir allt af rett til að taka þa'b
lögtaki, . þegar gjaldandi hefir leitað réttar síns. Eg ætla nú ekki a~
rekja það út í yztn æsar, hvað miklu. haganlegri er sú aðferðin, a~
breyta skylduvinnu í gjald, hvernig sem á stendur. Eg vil taka til
dæmis, ef menn eiga að gjöra vegabætur á fjöllum uppi, hversu miklu
betra er þá ekkí að taka kaupamenn, hvort sem það svo heldur er
um slátt eða á vorum, þegar lllenn eru vest víðlatnír ? Eg, veit a'ð

þetta er satt, og þó það verði fellt, vil eg þó láta koma fyrir al-
mennings augu, að eg hefi sýnt fram á, hvað réttast var, og eg kippi
mer ekki upp vi~, þó minna hlutanum hafi Teri'b .brug~i'b um, a'b hann
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,-Hji ásælast fátælm, því það mun ekki vera komið af annari rót en
þeirri, a~ þá hefir kitlað, sem sjálfir vilja komast undan. Hinn hátt-
virti þíngmaður Borgfirðínga ætlaði að koma með spánnýja nppastringu
til a~ finna hentugan gjaldstofn til vegnbétanna, þar sem hann vildi
lá.ta gjalda 4 sk. af hverju tryppl, en 8 sk. af hverjum hesti; en það
er það vesta, að þessl uppástúnga getur ekki komið til atkvæða, af
þ,'{ hún kom of seint, en uppástúngumanninum gleymdist að færa
rök fyrir varauppastúngu sinni tölul. 77. Eg sá ekki þessa uppá-
stúngu fyrri en núna á atkvæðaskránnl, enda get eg ekki fellt mig
við, al> kosin verði nefnd f landinu til a~ húa til vegabdtafrumvarp,
samkvæmt stafliðnnm a, því eg get ekki skilið í, a~ þeir menn verði
frððarl, en allt þíngi~ er mi, Þegar briíð er að bria til þetta frum-
,'arp, þá á að senda menn til að læra vegaíræðí í Kaupmannahöfn,
og þá er eðlilegt, al> þeir segl, að frumvarpið se ónýtt, og þeir hafi
veril> mestu nón, sem hafi búið það til, því þeir hafi ekki kurmað
þá útlendu vegafræði. Mer hefði þótt réttara, að láta mennina fyrst
læra vegafræðína, SYO a~ þeir þá gæti samið vegabétafrumvarplb.
Eg held, að meiri sanngirni geti ekki fundizt í þessu máli, en minni
hlutinn fór fram á, en eg ætla hvorki a~ ótta mönnum með hótun-
um, eða villa þá mel> spadómum í þessu máli, því eg held, að hver
gefi atkvæði eptir sannfæríngu sinni.

Indriði Gíslason: þal> er nú eins og allir sjá, ab ekki á eg neitt
breytíngaratkvæM á þessari atkvæðaskra, og hefðí það þó verið 6-
hætt, f samanburði við þessi 150 atkv., sem vorn í hitt eb fyrra,
þar sem þau ekki eru nema 78 mína. Eg ætla nú ekki al> tvískipta
huga mínum í þessu máli, og halla mer al> uppésningu þíngmanns
Reykvíkínga.

þrír eru vegirnir; sá fyrsti, ab halda við gömlu vegabótalögin,
annar, ab taka meiri hlutann, og þriðji, a~ aðhyllast þann minni;
eg held nó mel> allri minni nýúngagirni, a'ð eg haldi mer nú samt
víð hið gamla, meðan ekki fæst betra en þetta, og sveitastjórnarlög-
in ekki koma; þetta rekur sig hvað á annað, og verður aldrei vínsælt
eða að neinu Iibl, Meiri hlutinn lendir í gamla farinu sama, nema
nokk uð ver; það er aldrei margt sem jafnnðarsjéðírnir eiga ab bera
hjá mönnum; það er þ6 bóil> ab viðurkenna það, að það se alla-
reiðu korníð nokkuð á lausafjárhundmðln. Minni hlutinn ætlar mí
a~ gjöra míkíð, setja allt að kalla undir einn veg, og einn sjó~, sem
hreppstjórar annaðtveggja eiga a~ reiða í vasanum á manntalsþíngib,
eða sleingja því saman \'i~ sveitarsj6Mna, og sfðan eiga nú amtmenn

1681



að ráoa öllu saman. Þa\) er miklð, a'6 vegastjdrnln átti ekki 110 vera
suður í Danmörku; en eg held ml ekki betra, ab amtmaður stj6rni
þessu eða sýslumabur, heldur en hreppsbændur sjálfir með hrepp-
stjórnm sínum. Hvernig fer nú þetta? Hver hreppurinn kli fast á vio
annan a'6 láta ryðja hjá ser, og sýslumenn mæla með einum hreppn-
um fremur öorum, og amtmaður skipar, og veit ekki hvað; og svona
getur gelnglð <Ír frá lÍri, ao ekkert er rutt eða gjört í sumum hrepp-
unum, og hvað getur ml ollað meiri 6ánægju en þetta? En bdnd-
inn skal þó þurfa ao púnga svo og 8VO miklum skylduskatti út í
peníngum til vegagjaldslns ; það er þ6 eins og bændur hafí eitthvað
ao reyta í á þíng, þar seRl sumir skattbændur mega láta frá 10-12
rd., og taka bændur það ekki upp úr steinunum; eg segi fyrir mig,
eg vildi heldur mega "inna þetta í hreppnum, en eiga þenna skatt
yfir höfði mer, og ilO sleingja þessu fe í sveltarsjöðína, þao getur
mer nú ekki gel'jazt ao j eg held fátæku hrepparnir grípi í vega-
bdtagjaldíð líka, þar sem litlir f,ítæl{rasjóOir eru, og hvað yrðí þá
af vegabétunum ? Ilver maður ætti a~ hafa sitt verk, og hvert verk
sína stund, og hver sjéður sína stofnun.

Eg held það hefðí verið öllu nær, ao hlynna að umsjónarmönn-
unum, sem að hafa átt ao sjá um vegina, svo þeir hefbl getað yfir-
gefið atvinnuveg sinn, til að sjá um, að vlnnukröptum þeim, sem
híngað til hafa brúkaðir verið, yrðl beitt, því híngað ti! hefir það
staOio vegabdtunum mest í vegi. þetta ætti vel ab vanda, sem
leingi á ao standa, og á því rfður hvað mest, þegar trassaskapar
yfirvaldanna er að vænta, eins og hinn 5. komingkjörnl sagði, þao
er eingin Inrða, þótt ao þínginu eða gömlum þingmönnum taki sárt
til þessa fösturs síns, sem þeir eru búnir ao klekja upp, og kosta
upp á þíng eptir þíng, og berjast fyrir, en mer er nú ekki sárt um
það samt; það mun sannast, hversu þessi vegalög verða Iánggæð
eða vinsæl, þó þau korníst Ii; mer þætti gott, ef þau næði sama
aldri og helgldugatllsklpunln.

því er það, að eg gef ekki atkvæði mitt fyrir neinu af þess-
um upptuggna gamla graut, og eingu nema uppastungum þtngmanns
Reykvikinga og Borgfírðínga, nema UI1l þessa vegfröðu menn; eg
held það kunni fleiri en vegfróðir eba sigldir að taka stein úr götu.

Framsögumaður : Eg "i! a'ð endíngu geta þess, að ef uppá-
stúngur meira hlutans falla, þá ræð eg helzt til, að málinu veröl
frestað, því eg álít, að það sa betra að hafa þau lög, sem nú eru,
en taka önnur í staðinn, sem skemma, og það gjöra menn, að mínu
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-áliti, hvort sem menn taka frumvarpið óbreytt, eður með breytíng-
11m minna hlutans, því það má eptir þeim lögum, sem menn nú hafa,
gjöra vegina í sveitunum góða, þó fjall vegirnir verði útundan, ef
amtmeun, sýslumenn og hreppetiörar eru .írvakrlr í ab gæta skyldna
slnna. Það, sem þíngmaburlnn fr.i Dulasýslu sagðl, gekk ekki út Ii
meira hlutann, þó hann ætlaðíst svo til, heldur út li minna hlutann,
nema elmíngls það, sem hann sugðl um gjaldið fr.í jafna'ðarsjó'ðun-
um, sem hann vildi ekki hara; því ab hann sýndi, hversu slæmt þab
væri, ef fátæklíngum væri ekki lofab að vinna af ser gjaldið. Þíng-
maðurinn frlí Eyjafjar~,arsÝl!lu tók það fram, hversu mikinn tíma
ferbalögin tæki af, og er það ab "fsu mikið satt, en eptir uppá-
stúngu meira hlutans, þá er einginn skyldugur til ab vinna fremur en
hann vill, heldur md hann borga það með peníugum, og þá þarf hann
eingin ferbalög að gjöra ser, ef hann ekki vill þau. Þíl1gmaburinn
frlí Strandasýslu sagbt, ab menn mundi kynoka ser víð, að vinna ab
vegabötunum, ef ný lög ekki kæmi (Ásgeir Einarsson» þab vantar
nú), en eg get ekki vorkennt hreppstjórunum ab fylgja fram gömlu
lögunum lÍ meðan þau gilda. Hann sagði enn fremur, ab þab væri
hægt ab ná gjaldinu hjá Iatæklrngunum með því, ab taka það lög-
taki; en eg held þab væri bezt, ab sem sjaldnast þyrfti á því ab
halda, og lofa heldur fátæklínguDlun ab vinna þab af ser, ef þeir
vilja; hann sagði, ab það væri ófært, a'b skylda menn til ab vinna
ab vegabótunum á fjöllum, og þab um há~láttinn. En hver getur
talllb um það ? þab er einmitt það, sem meiri hlutinn ekki vlll, og
og það er sannarlega merkilegt, ab minni hlutinn ekki skuli hafa
lesib uppástúngur meira hlutans betur en þetta. Annars vll eg geta
þess, ab þab, sem minni hlutinn kemur með, er öldúngls nýtt, eins
og einn þíngmanna t6k á'ðan fraui.. og stjórnin hefir aldrei sýnt, ab
hún muni aðhyllast neitt af þvi, heldur ab eins, ef til vildi tölul.
37., sem þíngíð mun þó varla gánga inn á, og eg "ii biðja menn
ab gæta "el ab því, ábur en þeir gefa atkvæði sitt fyrir þeim tölu-
líð, hvernig þeirri niðurjöfnun er hattað ; þ6 þetta yrðl tekib her upp
og heppnabist vel, mundi önnur lönd taka upp sömu aðferbína, til
ab jafna niður nýjum sköttum, er þeim li lægi, því Mn er svo auð-
'Veld, og þá heai Íslendingar þann heiður, fyrstir ab hafa fundill
hana upp.

Konúngsfulltrúi,' Eg skal geta þess, ab ef þíngib fellist á
uppástúngur minna hlutans um skíptfnguna á vegunum, eins og helzt
lítur út fyrir ab verðí eptir umræðunum, en mönnum kynni ab þykja
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.þa~ a~ breytíngaratkvæðlnu tölulið 37., að nlðurjafnanír þær II vega-

.bótagjaldinu, sem þar er stúngið upp á, kynni að verba of gjörræð-
íslegar, þá mætti, ef til vill, taka það fram í álltsskjall þíngsíns, ef
það tæki þessa uppastúngu, að við niðurjöfnun þessa bæri a~ taka
meðfram, ásamt öðrurn atriðum, tillit til dagsverkatölunnar í sveit-
unum; ao sönnu gæti þetta atriði eigi komið inn í lagaboðlð, úr

-því það eigi stendur í breytíngaratkvæðínu , en ef það kæmi inn í
álitsskjal þíngsíns, þá gæti stjórnin þó tekið það til greina á þann
·hátt t. a. m., að embættismönnum væri gefin erlndísbrðf eða skip-
anir í því tilliti, og gæti þ,i með því móti unnizt nokkur tryggíng,
og væri þannig tekin til greina sú skoðun, sem lýsir ser í uppá-
stúngu minna hlutans undir tölulið 39., nefnilega að koma í veg
fyrir, að of mikill ójöfnu?JUryrbi í níðurjöfnunínní, en á hinn bóginn
væri, með því ab fallast á breytíngaratkvæðlð 3'1'., komizt hjá þeim
aðalgalla, sem er á upprístrlngu minna hlutans lölullð 39., nefnilega,
'a~ upphæðin til vegahétanna yrOi fö"t og akveðln á hverju ári, svo
aldrei mætti brúka meira eða minna annað ári~ en annað.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfur Þa~ er reyndar satt, að
atkvæðaskráin er stórkostleg, en það er líka mest stærðin, því þegar
menn fara að rekja hana, þá verður hún miklu einfaldari, og eg vil
-vekja athygli þingmanna á því, a~ það mundi vera mjög óhappalegt,
að raða frá lögglldíngunní, því að ef ný nefnd yrOi sett, þá tæki
það langan tíma, og yrði þá að byrja lí nýju, án þess menn væri
vissir um, ao þao yrði í nokkru betra, og líkindi til, ao þíngio mundi
aldrei fara eptir því að öllu leyti. Eins er um hitt, ao þó nú se
ýmsar meiníngar um gjaldmátann, þá mundi menn leingi me~a bíða
eptir lögum, ef menn ætluðu að geyma það, þangað til einginn fyndi
að gjaldmáta á opinberum álögum. Mer finnst mikið varlð í það,
sem alþingi 1855 stakk upp á, að snria skylduvínnunni í gjald, því
mer finnst það vera undirstaðan undir öllu þessu máli, og ölddngts
ófært að fella hana. Eg neita þVÍ ekki, ab þao væri æskilegt, ef
vegafróOir menn feingist til að standa fyrir vegabótunum, en það
álít eg ab stjórnin gæti lagað, þó það væri ekki tekíð fram her.
þao hefir verið haft mest á móti stjórnarfrumvarpinu, ao þar er tekin
til skylduvinnan, og eg get ekki séb, að það verðí gjört "ib vegina
með því móti. þó að nú þínginu ekki heppnlst, að greiða svo úr
þessu frumvarpi, sem stjórnin vildi óska, þá getur það ekki hindrað, at
frumvarp verði ab minnsta kosti lagt fyrir næsta þíng, og það er þó
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betra, en rá~a fn, þ"{ a~ öllu leyti, því eg held eingum se þénusta

í þVÍ, hvorki landinu ne þjéðiuní, a~ máIi~ se gjört ónýtt.

Magnús Andrcsson: Eg er nú öldúngi" lÍ Sama máli og hinn
háttyirti þingmaður ÍsfirMnga. Ári~ 1855 komu uppástúngur til
þíngslns um þetta mál, og var eg þá kosinn í nefndina, sem í áliti

sínu gekk út frlí því, ab breytt yrbl skylduvinnunni í gjald, og kaupa
fyrir þa~ menn f vegabætumar, því a~ eg hafði reynt, a~ þannig er
bezt unnið að vegabótunum. Út af þessu kom nú frumvarpið, sem
lagt var fyrir þínglð í hitt eð fyrra, Eg var þá enn kosinn í nefnd-
ina, sem fór. öldringte hinu sama fram og f fyrra skipta). Nú vitum
"ib, hvernig stjórnin tók í þa~; hún finnur ab því í marga stabí, sem
þá kom frá þínglnu, og ml kemur enn fram nefndarálit, sem mer
lízt nokkuð miður á vegna þrfsktptíngarlnnar, sem er á stjórnarfrum-
varpinu, og nefndarinnar meira og minna hluta. Elngu a~ síður sýn-
íst mer þa~ vera minnkun fyrir þíngib, að geta ekki komið máli
þessu í þab horf, a~ það geti orðið frambærilegt fyrir stjórnina, og
menn geti be'ði~ um þab sem bráðabyrgðarlög. Þa~ er þ6 þab mál,

sem landsmönnum ætti ekki a~ vera ofvaxið a~ dæma um; hver
þekkir betur, hvernig til hagar á Íslandi, en landsbúar sjálfir? En
að fara að setja nýja nefnd nú, til a~ segja álit sitt nm þetta mál,
álít eg ekki ráðlegt, því það mundi bæði verba kostnaðarsamt, og
ekki von á, ab henni tækist betur en þínginu, eptir að hafa tvisvar
eða þrisvar um þa~ fjallab. Eg hefi heldur ekki gó~an bifur á uppá-
stringu meira hlutans um, a~ halda skylduvinnunni, því eg er hrædd-
ur um, a~ þar verði aldrei gób raun á; reynslan hefir a~ undanförnu
sýnt það. þab sem mer þykir helzt a~ minna hlutanum, er um kostn-

aðlnn, því a~ það þykir mikill myndugleiki fyrir hreppstjórana a~
gjöra mönnum aukaútsvar, eptir þeirra eigin þekkingu á öllum efnahag

bænda, og þab þykir mörgum vel mikið, sem þeim er tnía~ fyrir í
þessu tilliti. Breytíngaratkvæðíð undir tölul. 37. held eg a~ reki a~

hinu sama, nema miður se, þegar amtmennirnir, hver í sínu amti,
eiga ab ákveða, hversu mlklð hver sýsla eigi a~ greiða af kostnað-
inum, og svo hver sýslumaður, hvað hverjum hrepp ber að greiða;
þá held eg komi fram eingu minna gjörræ'ði, en það, sem minni
hlutinn fer fram á, og því skal eg "af tvennu illu taka það minna".
Eg vildi því greiða atkvæði lÍ þá leið, a~ þetta frumvarp yrði gjört
a~ braðabyrgðarlögum, og mun vi~ atkvæðagreiðsluna halla mer
fremur ab áliti minna hlutans.

Forseti: Eg get ekki samkvæmt stöðu minni her á þessu þíngi
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leitt hjá mer, :I~ minnast II þá skélarnelstaraskýrslu, sem stjórnin
sendi og let konúngsfulltrlía birta þínglnu um þetta mál, þ"í hún
verður vart álitin svo IÍr gnrðí gjör'b, ab hún geti þótt samboðin
nokkrum raðherra ; vart verbur þab heldur met. réttu eba sanni áIit-
ib, ab þínglð hafi átt hana skilið í þessu máli. Til þess ab færa
nokkrar sönnur ;í þetta :ílit mitt, ætla eg þá ab leyfa mer ab byrja á
upptökum mals þessa. 1855 stakk þíngib upp á undírstöbuatribunum
til frumvarps t.iI vegabótalaga her lÍ landi; en 1857, tveim árum síðar,

sendir stjórnin aptur annað Irumvarp ; og hvaða frumvarp "ar það ?
þaÍl var frumvarp frá einum amtmannl, sem haf'bi legíð á hyllu stjórn-

arinnar síðan 1837-8, og hún hafðl ekkert við gjört öll þau 20 ár,
er sí'ban vorn líðin ; 1837 hafði frumvarp þetta verið samíð, einmitt
á þeim árunum, þegar þa'b var mest í \lI6~, a'ð deingja öllu upp á
jafnaðarsjéðina og aldrei þótti of mikil gjöld á þ:í liig'b, einmitt á
þeim árunum, þegar það var mest í mdð, ab ætla varla neinum

manni hvorki hálft vit eða þekkíngu til a~ sjá eða framkvæma það,
sem gjöra þyrfti, nema æðstu embættismönnunum og einkum t, d. amt-

mönnunum á Í:;landi, og þegar stjórnin í Danmörku fór a~ fylgja
því eindregnast fram, ab her mætti því ab eins kippa einu eb!! öðru
í lag, ab Íslendingar sjálfir ví~aN á fe til þess, og þegar öllum nýj-
um gjöldum, er nauðsynleg þóttu, var dembt á jafnabarsjribína - ein-
mitt urn þetta leyti var þetta frumvarp samíb -, stjórnin gjörb] ekkert
víð það í 20 ár, fyr en alþíngi 1855 beiddí um frumvarp til vega-

bótalaga, þá var þetta gamla frumvarp leitab uppi, og lagt fyrir þinglð
1857; þá var kosin nefnd í málibj hún gat ekki lagt til, ab aöhyll-
ast frumvarp stjérnarlnnar, nema með talsverðum breytíngum j en

þegar mallð því næst kom til umræðu á þíngi, gat þíugi~ á hvor-
ugt fallizt, hvorki frumvarpið, ne heldur breytingarnar, og Il\'O að
segja nýtt frumvarp nr búi~ til af þinginu sjálfu. Getur verið
a~ þessu frumvarpi þíngsins hafi verið ábótavant í ýmsu Il~ formi
og níbnrskípun, og þa~ virðist reyndar ekki tiltökumal, þar sem bæöl
var þá tíminn orðinn svo naumur, en her ÍI. þlngí :I~ eins 2 lögskip-

aðar umræður um málin, og finnst mer því a'ð stjórnin ekki hafi
gildar ástæbur til ab álasa þinginu með svo mörgum orðum og mikl-
um útlistunum eins og er í skýrslu hennar um þetta mál, þ6 alþíngi
tækist ekki að leysa af hendi svo algjört lagafrumvarp lÍ fáum
dögum, og ab eins með 2 umræðum í svo margbrotnu og umfángs-
miklu máli, þar sem stjórninni sjálfri hafði ekki á 20 árum tekizt
ab leysa af hendi aðgeíngilegra frumvarp, en þetta, er hun Iagbí fyrir
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1857; þa~ gat eingin stjórn búizt viú því, eða ætlazt til þess með

sanngirni, og hafði einga ástæ~u til a~ rílasa fyrir það, þó a'b 24

manna þíngi, sem hafði milli 20 - 30 mál til meðferðar á rúmum
mánuði, tækist ekki ab gjöra þetta frumvarp í alla stabí svo "el úr
garbí með 2 umræðum, sem óskandi var. Mer finnst nauðsynlegt,
a'b þfnglb, þegar þab Ia-r slíkar ákrirur fd stjórninni fyrir aogjör~ir
sínar eba meðferð lÍ málum, skoði hvort slíkt se lÍ fullum rökum

byggt, og reyni ab bera hönd fyrir höfuo ser, með því a'b sýna á-
stæðurnar, og verð eg ao álíta mer skylt a'b gjöra þnb frá þessum
stað. Stjórnin játar nú samt, a'b henni hafi yfirsezt í aðalefni frum-
varpslns, nefnilega i því, a~ ætla til 0 I' Hti'b fe til vegabóta i þa~
var líka fjarstætt öllu réttu lagi, eins og sýnt var her á þíngi 1857,
og einhum var ljóslega teklð fram af þíngmanni Rcykvíkíngn. En
hvað gjörir nú stjórnin til þess, a~ ráh bót lÍ þessum verulega galla
stjórnarfrumvarpslns 1857? Hún bendir á og leggur til, a'b þínglð
aðhyllist einmitt það breytfngnratkvæðlb, er þá var fellt her á þíng]
með lángmestum atkvæðafjölda (eg tnil 17 gegn 4), og það er ein-
mitt Sama breytíngaratkvæbíð, sem nú er korníð her lÍ atkvæðasknína
8~ nýju undir tölul. 37. þetta er allt það, sem stjórnin hefir bætt

úr frumvarpinu 1857, og því sem korn fJ'á síoasta Þingi, en færir á
þínglð þúngt álas fyrir, a'b þa'b hafi ekki gjört Irumvarplð betur úr
garðl, :Eg held þa~ se sjaldgæft, a'b þjéðarþíngl se ætlað, eða se

eins og skyldað til a'ó búa til frá stofni alveg fullkomin lagafrum-
vörp í umfángsmiklum málum i þaú er stjórnandanna yfir höfu'b a'b
tala, en ekki þingmanna, að búa til lagafrumvdrpin ; þíngin stínga
einatt upp II undlrstöðuatrlðum til frumvarpa; þa~ gjörðl alþíngi
1855; þíngin segja álit sitt um lagafrumvörp stjérnarlnnar, og stinga
upp á breytíngum "i'ó þau; þa~ gjörði alþíngi 1857; stjórnin hefir

ekki gefið þeim tilögum neinn gaum; hún um þa~ i en alþíngi hefir
þannig gjlirt allt, sem af þíngi verður með sannglrnl heimtað með
tilliti til þessa máls.

En fyrst eg st6b upp á annað borð, þá vil eg líka leyfa mer ab
fara (.teinum orðum um a~alágreiníngsatri'ói~ milli meira og minna hluta
nefndarinnar. það hefir verlð tekið fram af mörgum og með rökum, að
þessi aðgreíníng meira hlutans á ,]þjóðvegum á fjöllum" og "þjóð-
vegum í byggð(', se miður heppileg, og sízt se þa~ tvennt á fullum
rökum byggt, að her af skuli leíða, a'b [afnaðarsjébímlr skuli bera
kostnaðinn "i~ fjalhegina, en endurbót þjöðvega í bygg~ skuli gjöra
meb skylduvinnu. Eg ver~ a'ó játa, a~ eins og þessi skylduvinna
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á öllum þjóðvegum í byggð, er gagnstæð uppastúngurn þfngsíns 1855
og 1857 - það er allt annað mál um skylduvinnu lÍ aukavegum -
eins mun hún, með hvaða fyrirkomulagi sem er, bæbl valda ójöfn-
uði og ágreiníngi og verða verulegum vegabótum alveg til fyrirstöðu.
En hitt, að ætla jafnabarsjóðunum að greiða kostnablnu "ið allar
vegabætur á íjdlluru, hefir hina sömu annmarka í för með ser, eins
og fyr eru teknir fram í stjórnarfrumvarpinu 1857, og það fe, 2 sk.
af hverju lausatjarhundraðl, sem meiri hlutinn ætlar til þeirra ,"ega-
bóta, mundi vart, sízt eins og tíundaðrí lausafjurcign í landinu
er nú komið, gjöra betur, en all nægja í ferðakostnað handa amt-
mönnum, til þess all ferðast um kríng, svo þeir geti skorill úr því
eptir uppastungum meira hlutans, hverjir vegir skuli teljast til þjóð-
vega á fjöllum, og hverjir til þjóðvega í byggð. En áhrærandi hið
vanhugsaba í því, að ætla að endurbæta alla þjóðvegi í byggð með
skylduvinnu, þá ætla eg að til færa eitt dæmi, sem tveir heíbruðlr
þingmenn her í salnum, og má ske fleiri, þekkja til; það eru 2
hreppar í Bkaptaíellssýslu, það er Kleifahreppur og Leiðvallarhrepp-
lll; þessir hreppar báðir saman eru nálægt þrí 11/2- 2 dagleiðir á
hvern "eg í byggð. þar eru her um bil 200 búendur, og víst yfir
500 verkfærra manna, og í þessum hreppum þarf mí ekki að gjöra
nokkura vegabót nokkurstabar innan hreppa, síd á þjóðvegum, en
hvorirtveggja hreppsbtiarnir eiga að sækja yfir 10 hreppa, þegar
þeir fara t. d. híngað kaupstaðarferð, eða til og frá útverum her á
nesjunum, og í flestum þessum 10 hreppum þarf all gjöra stórkost-
legar vegabætur lí þjóðvegunum, til þess þeir heiti vel færir. Fyrir
þessa 2 hreppa, Kleifa - og Lelðvallahrepp, væri skylduvinnu sjálf-
sagt mikill hagur, þar sem þeir þannig yrði lausir við nál. 500 dags.
verk árlega, af því eingar vegabætur þarf að gjöra innan hreppa,
svo teljaada se; en minni verður hagurinn fyrir hreppsbúa, þegar
menn líta til þeirra övega og torfæra, sem eru á kaupstaðarleið
þeirra yfir flesta hina 10 hreppana ; í öllum þeim hreppum ætti,
eptir uppasningum meira hlutans, að kosta afarskylduvlnnu ár eptir
ár til vegabóta mest fyrir utanhðraðamenn ; en t. d. Leíðvalla- og
Kleifahrepps 500 verkfærir menn, sem þar eiga leið um árlega, ætti
að vera lausir bæði við allar þær vegabótaskyldur, og eins heima
fyrir, úr því þar þarf eingan vegarspotta að lagfæra. það hefir verið
sagt, að vegabætur megi hafa sem bezt fram, þegar hreppstjórarnir
eiga að til taka upphæð skylduvínnunnar, en það mun þó fara svo,
og er næsta eðlilegt, að margir hreppstjórar skirrist víð a~ upp 1\
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leggja sínum hreppsbúum mikil skylduverk, ár eptir ár, mest í hag
utanhérabsmönnum, en sjá t. d. hreppsbúa í næsta hreppi, eins og

dæmið sýnir, er eg nú tók fram, komast hjá allri vegabótaskyldu
ár eptir iir ; væri það í sannleika ekki Iaandl : hreppstjórum, sízt í
hinum furnénnarl og (lÍtækari hreppum, og þar sem margir þjéðvegtr

liggja um hreppinn, eins og her í Mosfellssveit og víðar, þar sem
3 eða 4 þjúðvegir liggja yfir sveitina Ii fjöll upp.

Konúngsfulltrúi: Eg get með eingu móti álitið, að þínginu
hafi verið neitt mlsboðið, eins og mer skilst hinn h.ittvirti forseti
álíta, með skýrslu þeirri um vegabötam.ilið, sem stjdmln hefir látio
tilkynna þínginu; þeiisi skýrsla er útdráttur úr uppástúngu dóms-
málaráðherrans til konrings um, hvort löggilda eigi vegabétafrumvarp
alþíngis 1857, og þar sem ráðherrann áleit ekki, að frumvarpið væri
svo úr garoí gjört, að það ætti, eins og það \'ar, að fá. lagagildi,
þli leiddi af sjálfu ser, að hann varð í uppásningunní ao færa til

ástæður fyrir þessari sinni meiníngu, með því að taka fram þær mis-
fellur, sem voru lí frumvarpinu, þær akvarðanír, sem komu í bága

hver "io aðra, o. s. frv., en þetta er ekki gjört í þeim tiIgángi ab
setja ofan í við þíngib. þVÍ verður heldur ekki neitað, ab þessar

misfellur og mótsagnir eiga ser í raun og veru stað í frumvarpi
þíngsins, og er það allt annað mál, þó þingmönnum þyki þab ó-
þægilegt, ab sjá nú fl eptir þessar misfellur fyrir ser. Eg vil ao
öðru leyti ekki neita því, og eg er sannfærður UIII, og þar við kann-
ast stjórnin líka, no það er aísakanlegt, þó nokkrar misfellur verði
Ii slíku frumvarpi fd þínginu, þar sem her á þingum eru að eins
við hafðar 2 umræður UIl1 málin, og ekki nema ein atkvæðagreiðsla,
svo ómögulegt er ao lagfæra mlsfellurnar, eins og er með 3. umræðu
á öðrum þínguui.

Forseti: Eg held þó það megi sanna, ao frumvarp stjórnar-
innar 1857, eins og að nokkru leyti er gefið í skyn í ástæðunum fyrir
því, er ekki stórvægilega breytt frá þVÍ frumvarpi, sem Bjarni amt-
maður 'I'hörarensen bjó til og sendi stjórninui 1838. Og yfir höfuð
að tala finnst mer stjórnin hafi ekki haft nægar ástæður til að álasa
þínginu fyrir frágánginn á málinu 1857, með því frumvarpi, sem
þá sendi hún, og sem hún hefir nú sjrílf orðið að játa, að :;e með
verulegum göllum.

Konúngsfulltrúi: Eg skal bæta því víð, að þar sem hinn
háttvirti forseti gat um, ao frumvarp það, sem stjórnin hefir lagt
fyrir þíngíð, se 6breytt frá því gamla frumvarpi, sem samið var 1838,
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þá er mer það kunnugt, að stjórnin hefir breytt hinu eldra frum-
varpi talsvert, og a~ míklð hefir verlð haft fyrir þeirri breytíngu.

Framsögumaður : þa~, sem hinn háttvirti forseti sagði, eru
mjög merkilegar athugasemdir, en þær geta þó ekki fellt uppastring-
ur meira hluta nefndarinnar; því meiri hlutinn tók fram breytíngar-
atkvæði sitt tölul. 77., og bætti þar nýrri grein í frurnvarpíð, ein-

mitt til þess, að bæta úr þeim mísfellum, sem verða kynni á milli
hreppanna.

Forseti: þllr e~ ekki taka fleiri til máls álít eg ályktarurn-
ræðu þessari loklð, og bið eg þá hina heiðruðu þíngmenn að gánga.
til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni.

Var þá um hríð rætt um, eptir tilefni frá forseta, hvort bera
skyldi upp hið víðbætta varaatkvæði Peturs Peturssonar og Páls
Sigurðssonar, sem varaatkvæbi í !5j:ílfu alltsskjallnu, ebur sem aðal-
atkvæði á undan tölul. 78,1., !lVO að bæði þessi uppastenga (78, 1.)

og tölul. 79. felli, ef varaatkvæðið yr~i samþykkt, og fellust bæti
uppástringumenn varaatkvæðislns og aðrir þíngmenn á þetta hið síð-
ara.

Var síðan geínglð til atkvæða og fór atkvæðagreiðslan á þessa

Ielð :
1. Frumvarpsins 1. grein (samþykkt af minna hlutanum), sam-

þykkt meb 23 atkvæðum.
2. Víðauk! meira hlutans vlð frumvarpsins 1. grein, felldur með

14 atkvæðum gegn 8.
3. Breytíngarntkvæðí meira hlutans við frv. 2. grein, fallið með at-

kvæðagreíðsluuni undir tölul. 2.

4. Frumvarpsins 2. grein (samþykkt af minna hlutanum), sam-
þykkt með 18 atkvæðum gegn 2.

5. Breytínguratkvæðl meira hlutans "ib frv. 3. grein, fallið með
atkvæðagrctðslunni undir tölul, 2.

6. Breytíngaratkvæðl minna hlutans víð frv. 3. grein, samþykkt
með 15 atkvæðum gegn 5.

7. Frumvarpsins 3. grein, með dorðlnnl breytingu, samþykkt með
19 atkvæðum.

8. Uppastúnga meira hlutans, fallin með atkvæðagreíðslunnl undir
tölul. 2.

9. Breyungaratkvæðl meira hlutans vi~ frv. 4. grein, falIib með
atkvæðagrelðslunni undir tölul. 2.
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1O. Breytingaratkvæði minna hlutans "i~ frv. 4. grein, samþykkt
með 18 atkvæðum,

ll. Frumvarpsins 4. grein með breytíngunni eptir tölul. 10., sam-
þykkt með 18 atkvæðum gegn 2.

] 2. Breytfngaratkvæbí meira hlutans Yi~ frv. 5. gr., fallíð eptir at-
kvæbagrelðslunnl um tölu!. 2.

13. Frumvarpsins 5. grein (samþykkt af minna hlutanum), samþykkt
með 18 atkvæðum.

U. Breytíngaratkvæbí meira hlutans "i~ frv. 6. grcin, Iallið eptir
atkvæðagrelðslunní um tölul. 2.

15. Frumvarpsins 6. grein (samþykkt af minna hlutanum), sam-
þykkt með 17 atkvæðum gegn 2.

16. Frumvarpsins 7. grein (:3amþykkt af minna hlutanum), sam-
þykkt með 14 atkvæðum gegn 4.

17. VioallkaatkvæM meira hlutans víð 7. grein:
a, a~ eptir orðíð "þjóbveg(' bætist inn í: "og aukaveg(', falIib

eptir atkvæðagrelðslunnl um tölul. 2.
b, a~ við enda greinarinnar se bætt: "nema tilfaung hafi ver-

ið tekin honum í meint', samþykkt með 18 atkvæðum,
18. Breytíngurntkvæðl minna hlutans vlð frv. 8. grein, samþykkt

með 14 atkvæðum gegn 5.
19. Breytíngaratkvæbl meira hlutans við 8. grcin, samþykkt með

12 atkvæðum gegn 5.
20. Ft'umvarpsins 8. grein (með áor'bnum breytfngum), samþykkt

með 22 atkvæðum.
21. Breytíngarutkvæbl Benedikts Þórðarsonar "i~ frv. 9. grein,

fellt með 10 atkvæðum gegn 7.
22. Breytíngaratkvæðl minna hlutans vlð frv. 9. grein, samþykkt

með 13 atkvæðum gegn 7.
23. Breytingaratkvæði meira hlutans víð sömu grein, Ialllð sam-

kvæmt atkvæðugrelðslunnl víð tölu\. 22.
24. Frumvarpsins 9. grein með áoronum breytíngum, samþykkt með

19 atkvæðum gegn 2.
25. Frumvarpsins 10. grein (samþykkt af allri nefndinni), samþykkt

með 17 atkvæðum gegn 2.
26. Breytíngaratkvæðl minna hlutans vi~ frv. 11. grein, samþykkt

með 14 atkvæðum gegn 4.
27. Frumvarpsins 11. grein (samþykkt ar meira hlutanum), mel> á-

orðnum breytingum, samþykkt með 15 atkvæðum gegn 2.
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28. Um breytíngaratkvæðl minna hlutans yi~ frumv, 12. grein var

leitað atkvæða með nafnakalli :

Guðmundur Brandsson.
Jón Sigurðsson frá Tandraseli.
Páll Sigurðsson.

nei (6öghl):
Páll Melsteð.
Arnljótnr Ólafsson.
Gísli Brynjrilfsson.
II. Kr. Frtðriksson.
Halldór Jónsson.
II. G. Thordersen.
Jón Petursson.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum.

.JÓn Slgurðsson fní Kaupmannahöfn.
Magnús Andrésson.

Ólafur Jónsson.

Petur Petursson.
Sveinn Skúlason.

Indríðl Gíslason greiddi ekki atkvæðl, Þannig var þetta breyt-
íngaratkvæbí fellt með 13 atkvæðum gegn 9.

29. Breytíngar- og vlðaukaatkvæðl meira hlutans vlð Irumv, 12.

j.í (sög~"u):
Brynjól fnr Jónsson.
Ásgeir Einarsson.
Benedikt þárðarson.

Stefán Eiríksson.
Stefán Jónsson.

Vilhj.ilmur Finsen.

grein.
a, að eptir orðín : "torfbrýr þessar", verði bætt inn í: "þar

sem undirstaðan er mjög laus", fellt með 12 atkv. gegn 9.
b, Fyrir orðin: "en í miðju 2 eða 2 Yl alin brelð", verði sett:

"og í miðju svo há, að vel falli ttt af til beggja hliða",
samþykkt með 15 ath. gegn 3.

30. Frumvarpsins 12. grein, með áorðnum breytingum, samþykkt
með 17 atkv.

31. Breyttngarutkvæðl meira hlutans "i~ frumv. 13. grein, sam-
þykkt með 12 ath. gegn 8.

32. Frumvarpsins 13. grein, með aorðnum breytíngum, samþykkt
með 16 ath. gegn 4.

33. Frumvarpsins 14. grein (samþykkt af allri nefndinni), samþykkt
með 20 atkv.

34. Breytíngaratkvæ'ði minna hlutans "i~ frumvarpsins 15. gr.
a, að upphaf greinarinnar: "Útgjöld hvers amts" falli burt,

samþykkt með 14 ath. gegn 1.
b, a~ fyrri hluti greinarinnar, að slepptum þessum orðum og

til: "skilar álei'ðis«, verði serstök grein, samþykkt með 16
atkv. gegn 2.
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e, a~ allur síðari hluti greinarinnar, frá: "a~ ö'ðru leyti" og
til: "sem einu sinni er ákveN~((, falli burt o. s. frv., sam-
þykkt með 16 atkv.

35. Breytíuguratkvæðl meira hlutans við 15. grein, fallið samkv.
atkvæðagrelðelunni undir tölul. 34. a og c.

36. Frumvarpsins 15. grein, fallin eptir atkvæðagrelðslunnl undir

38.

tölul. 34. a og c.
Breytíngaratkvæðí Vilhjálms Finsens víð 15. grein frumvarps-
ins, fellt með 15 atkv. gegn 6.
Um breytíngaratkvæðl Páls Sigurðssonar vi~ minna hlutans
upp.ístúngu, a~ breytt se 15. grein frumvarpsins, "ar leitað at-
kvæða með nafuakallí :

já (sögðu): nei (sögðu):
Páll Melste~.

37.

Brynjólfur Jónsson
Arnljótur Ólafsson.
H. l{r. Frtöríksson.
Halldór Jónsson.

Ásgeir Einarsson.
Benedikt þórCJarson.
Gísli Brynjúlfsson.

Jón Petursson. Guðmundur Brandsson.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum. H. G. Thordersen.
Jón Sigurðsson frá Tandrasell. Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn.
Páll Sigurðseon. Magnús Andrésson,
Petur Petursson. Ólafur Jónsson.
Stefán Eiríksson. Sveinn Skrilason.
Stefán Jónsson. Vilhjálmur Finsen.

Indriði Gíslason greiddi ekki atkvæði.
Var þetta breytíngaratkvæbi þannig fellt með jöfnum atkvæð-
um, 11: 11.

39. Breytíngaratkvæbl minna hlutans vi~ frumv. 15. grein, Sam-
þykkt með 14 ath. gegn 5.

40. Varabreytíngaratkvæði Halldórs Jónssonar víð nefnda gr. minna
hl., samþykkt með 16 atkv. gegn 2.

41. Breytíngaratkvæbi meira hlutans við frumv. 16. gr., fallíð eptir
atkvæbagreibslunnl um tölul. 34. og 39.

42. Breytíngaratkvæbi minna hlutans víð frumv. 16. gr., samþykkt
með 16 atkv.

43. Frumvarpsins 16 gr., með aorbnum breytíngum, samþ. meb 16 atkv.
44. Breytingaratkvæði meira hlutans vio frumv. 17. gr., fallio vi~

atkvæðagreiðsluna undir tölul. 34. og 39.
45. Breytíngaratkvæðí minna hlutans Yi~ frumv. 17. gr., að hún
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falli burtu, en komi í stuðinn ný grein svo hljóðandi, o. s. frv.,
samþykkt með 14 atv. gegn 4.

46. Frumvarpsins 17. gr. fallin eptir atkvæbagrelðslunnl um tölul.
45.

47. Uppástúnga meira hlutans, ab· ný grein verði tekin inn í frum-
vurpið þannig orðuð:

,,Í þeim hrepp er hver maður skyldugur að vinna að
vegabótum, um hann var heimilisfastur í haustinu áður,
er hreppaskil. voru þar haldin".

Um þessa grein var leitað atkvæða með nafnakalll.
já (sðgðu): nei (sögðu):

Arnljótur Ólafsson. r.m Melsteb.
Benedikt þórÍlarson. Brynjólfur Jónsson.
Gísli Brynjúlfsson. Ásgeir Einarsson.
H. Kr. Friðriksson. Guðmundur Brandsson.

Halldór Jónsson.
H. G. Thordersen.
IndriM Gíslason.
Jón Pðtursson.
Jón Sigursson frá Gautlöndum.
Jón Sígurðsson frá Kaupmannah.
Ólafur .Iönsson.

Petur Petursson.
Sveinn Skúlason.

Var hún þannig samþykkt með 13 atkv. gegn 10.
48. Breytíngaratkvæðl meira hlutans vib frv. 18. gr., fallib eptir

atkyæbagreibslunni um tölul. 2. og 39.
49. Breytíngaratkvæbi minna hlutans vlð frv. 18. gr., samþykkt með

14 atkv. gegn 6.
50. Frumvarpsins 18. gr., með áorðnum breytíngum, samþykkt með

Jón Sigurðsson frá Tandraseli.
Magnús Andrésson.
Páll Sígurðsson.

Stefan Eiríksson.
Stefán Jónsson.
Vilhjálmur Finsen.

16 atkv.
51. BreytíngaratkvæM minna hlutans við frv. 19. gr., samþykkt

með 16 atkv. gegn 5.
52. Frumvarpsins 19. gr. með áorðnum breytíngum, samþykkt með

18 ath.
53. Breytíngaratkvæbi meira hlutans víð frv. 20. gr., fallib við at-

kvæbagreibsluna undir tölul. 2. og 39.
54. Frumvarpsins 20. gr., samþykkt með 17 atkv. gegn 1.
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55. Breytíngaratkvæðl meira hlutans víð frv. 21. gr., samþykkt með
16 atkv. gegn 2.

56. Breytíngaratkvæðl minna hlutans Yi~ frv. 21. gr., Iallíð eptir
atkvæðagreiðslunnl um tölul. 55.

57. Frumvarpsins 21. gr., fallin eptir atkvæðagreíðslunní um tölul.
55.

58. Breytfngurntkvæðl meira hlutans "iCl 22. gr., samþykkt með 12
atkv. gegn 6.

59. Frumvarpsins 22. gr. (samþykkt aC minna hl.), fallin eptir at-
kvæbagrelðshmnl nm tölul. 58.

60. Breytíngaratkvæbl meira hlutans "iCl 23. gr. frumv., samþykkt
með 12 atkv. gegn 4.

61. Frumvarpsins 23. gr. (samþykkt af minna hl.), fallin eptir at-
kvæðagreíðslunní um tölul. 60.

62. Frumvarpsins 24. gr. (samþykkt af allri nefndinni), samþykkt
með 20 atkv.

63. Frumvarpsins 25. gr. (samþykkt af allri nefndinni), samþykkt
með 20 atkv. gegn 1.

64. Brey tíngaratkvæði meira hlutans víð frv. 26. gr., fellt með 14
atkv. gegn 7.

65. Frumvarpsins 26. gr. (samþykkt af minna hl.), samþykkt með
18 atkv. gegn :I.

66. Breytíngarntkvæðl meiri' hlutans víð frv. 27. gr., fallib "ib at-
kvæðagreiðsluna um tölul. 34.

67. Breytíngarutkvæði meira hlutans vlð frv. 27. gr.
a, aCl fyrir orðin "öðrum vegum í sýslunni((, verði sett: "nauð-

synlegu auka vegum þar", samþykkt með 10 atkv, gegn 8.
b, aCl fyrir orðin: "skýrslu um það(', verði sett: "skýrslu um

ástand veganna í sýslunni", samþykkt með 13 atkv. gegn 3.
68. Frumvarpsins 27. gr. (samþykkt af minna hl.), með áorClnum

breytíngum, samþykkt með 21 atkv.
69. Breytíngaratkvæðí meira hlutans við frv. 28. gr., samþykkt mOO

14 atkv. gegn 6.
70. Frumvarpsins 28. gr. (samþykkt af minna hl.), fallin "iCl at-

kvæðagrelðsluna um tölul. 69.
71. Breyríngaratkvæðí meira hlutans vi~ 29. gr., fellt með 14 atkv.

móti 5.
72. Breytíngaratkvæðí minna hlutans "iClfrv. 29. gr., samþykkt me~

1'1 atkv. móti 2.
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73. Frumvarpsins 29. gr., með áorMnni breytíngu, samþykkt með
17 atkv. gegn 2.

74. BreytíngarathæN meira hlutans Yi~ frv. 30. grein:
a, að fyrir ,,"io,'ikjandi«, verði sett: "út aF', fellt með 12

atkv. gegn 3.
b, 110 endir greinarinnar: "og skal - 9. og 10. gr. ((, falli burt,

fellt með 12 ath. gegn 8.
75. Frumvarpsins 30. gr. (samþykkt af minna hl.), samþykkt með

18 atkv.
76. Frumvarpsin.~ 31. gr. (samþykkt af allri nefndinni), samþykkt

með 18 atkv.
77. VaraatkvæM H. Kr. Friðrikssonar og Arnljóts Ólafssonar:

a, fellt með 15 atkv. gegn 5.
b, - með 14 atkv. gegn 7.

78. Varauppásttínga Peturs Peturssonar og Páls Sigurðssonar, .,að
frumvarp þetta verði að eins löggilt sem bráðabyrgðarlög:',
samþykkt með 15 atkv. gegn 4.

79. Samkvæmt atkvæðagreiðslunni um tölul. 78. var upprístringan
tölul. 77., 1 álitin fallin, og sðmuleíðls þar með horfin nauð-
synin á, að bera undir atkvæði, hvort biðja skuli konúng að
gjöra frumvarp þetta að lögum.
þar með var þessari atkvæðagreíðslu Iokíð ; forseti ákvað aptur

fund i kveld á mlðaptní, tiI þess að ljúka dagskránni og taka lækna-
skip"narmalio til ályktarumræðu og atkvæbagrelðslu.

Fundi slítlð.

15. ágúst- þrítngastl og níundi fundur.
Forseti gat þess, að konúngsfulltrúi gæti ekki heldur verið vio

staddur þenna fund, og gegndi hinn 4. komingkjörní þfngrnaður
störfum hans; hann gat þess einnig, að hinn 6. konríngkjömí þíng-
maður ei væri kominn aptur, það hann til víssi ; og a~ þingbók sio-
asta fundar gæti nú ekki orðlð upp lesin vegna þess, að það hefðí
verið 6mögulegt fyrir þíngskrifarana, ao fullgjöra hana, sakir hinnar
laungu atkvæðagreiðslu i vegabótamálinu.

Forseti: Kemur þá samkvæmt dagskránni til ályktarumræðu og
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atkvæðagreiðslu læknaskipunarmálið, og hefir þingmaður Ísflrðínga
í fjærveru framsögumanns, hins 6. konungkjörna þíngmauns, tekið
að ser framsöguna í þessu máli. Eg hefi látið prenta atkvæðaskra,
og vona eg, ao þíngmenn hafi hana fyrir ser.

At k v æ ð a s k r a
í læknaskipunarmálinu.

1. Nefndin (1. uppdstringuatriðl}:
Að komingur vilji mildilega skipa svo fyrir, ao stjómin flýti svo
fyrir læknasklpunarmallnu, að það geti orðið lagt fyrir næsta
alþíngl,

2. Nefndin (2. uppstúnguatri'ði):
Ao stjórnin víð undirbúníng þessa máls einkum hafi tillit til
eptirfylgjandi aðalatriba :
a, Breytíngar- og viðaukaatkvæði Ásgeirs Einarssonar:

Aa inn f nefndaruppastringuna 2. a (stafl. b), eptir orðln i

"skóla hðr", verðl bætt: "og efnilegir og vel uppfræddir
leikmenn".

b, Nefndin (2. uppésttinguatrlðl, stafl, a):
Ab stjórnin stuðli til þess, að læknaskóli geti komizt á í
Reykjavík, svo stúdentar frá hinum lærða skóla her geti
lært þar það, sem nauðsynlegt er, til að geta orðtð læknir
á Íslandi.

e, Nefndin (2. uppéstringuatríði, statt b):
Ab spítallnn eða spítalahús geti komizt á í Reykjavík.

d, Varaatkvæði Ásgeirs Einarssonar (vlð 2. b, og e):
A'ð stjórnin stuðli til þess, að stúdentar frll hinum lærða
skóla her, og efnilegir og vel uppfræddir leikmenn fái þá
tilsögn í læknlsfræðl (fyrir hæfilega borgun) hjá landlækuía-
um, sem nauðsynleg er til að geta öðlazt lækningaleyfi, og,
þegar þörf er á, læknaembætti her á landi.

e, Víðaukaatkvæði Guðmundar Brandssonar:
Ab stjórnin leggi fyrir næsta þíng frumvarp um betri til-
högun á spítalatekjnnnm, samkvæmt því, sem alþíngi hefir
áður upp lí stúngið í bænarskrá til konúngs 7. ágúst 1847.

t. Breytíngaratkvæði Magnúsar Andréseonar við meira hlut-
ans stafi. e, og víð uppástringu minna hlutans (stafi. h og i):
Ao konúngur vildi aIJramildilegast nú þegar stofna 3 ný
læknaembætti her á landi, á þeim stöðum, þar sem þess get-
ur alitizt mest þörf, með 400 rd. launum handa hverjum
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þeirra, sem greiðlet fyrst um sinn, þánga'tl til öðruvísl yr'ði
ákveðið, af spítalasjóðunum.

fl, Breytínguratkvæðl Guðmundal' Brarulssonar vi'tl meira hlut-

ans stall. e, og við uppastúngu minna hlutans (statl h og i):
A'tl landlækninum verði veittir til umráða fyrst um sinn 200

dalir úr spítalasjóðnum til meðalakaupa handa holdsveikum

í landinu.
h, Minni hluti nefndarinnar (Sveinn Skúlason), ágreiníngsat-

kvæði við uppástúngu meira hlutans, staf1. e: (stall. i):
Að helmíngúr af lírsleigulll og árstekjum spítalasjóðs þess,

er nú er fyrir hendi, verði hafður til að koma upp þessum
stofnunum, en hinum helmíng af ársleigum og árstekjum se
safnað saman og stofnað fyrir það fe smátt og smátt hæfi-
leg sjúkrahús á aðalverzlunarstdðunum her á landi.

i, Meiri hluti nefndarinnar (2. uppastringuatrlöt stafl. e):
A'b spítalasjóður sá, er nú er fyrir hendi, verði hafður til
að koma upp þessum stofnunum, að svo miklu leyti sem
ág6ði höfubstólsins og hinar árlegu tekjur hrökkva þar til.

3. Hvort rita skuli konúngl bænarskrá (samkvæmt þessari atkvæða-

greiðslu).
Málið síðan afhent þíngmanni ÍsfirOínga.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Þíngmönnum er mál

þetta kunnugt, þar eð þa\') hefir optar en einu sinni verið til um-
ræðu á þínginu, og alþíngi hefir sent til komings uppástringur, sem
hafa geingtö í hina sömu höfuðstefnu, eins og her er farið fram á;
hefir það síðan ítrekað þessar upp.ístúngur sínar, og þó þeim hafi

verið breytt nokkuð, hafa þær þó allt af haldið aðalstefnu þeirri,
sem tekin var 1847. Á alþíngi 1847 komu nefnilega fram tvær aðalstefn-
ur, sem maður verbur fast ao hafa fyrir augum, hvora kjósa skal.
Aöalgrundvallaratrlbl þessa ru.ils er þub, að fá sem bezta læknaskip-
un her á laudi; en til þessa eru tveir vegir: annaðhvert ab stofna
læknaskóla í Reykjavík og spítala, og verja til þess spítalasjóðun-
um, eða í öðru lagi, að fjölga læknum og hafa fe spítalasjóðanna
til að launa þeim með. Þíngio áleit réttara 1847, að koma her á
fót innlendri læknakennslu. af þeirri rístæðu, sem ver þekkjum, ab
meðan lækna kennslan var innlend, vantabí aldrei lækna; landlæknar
þeir, sein voru her í embættum, töku únga menn til kennslu, og
þessir urðu sfðan héraðslæknar eða aðstoðarlæknar ; en landlæknir sá
um, ao ætíð væri til taks einhver sá, er lært hefði, til að taka við
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embættum þeim, er laus yr'ði. En sfðan menn urðu at) læra lækn-
isfræðí eingaungu við háskélann, til þess ao J\OO1a5t í embætti, hefir
Ílvallt vantað lækna innlend", svo ao orðið hefir að senda híngað
danska lækna með lakásta vitnisburði, eða jafnvel éreynda ao öllu,
sem varla hafa kurmað no skrifa nafnið sitt. 1848 tók stjórnin þessa
upprisuingu alþíngis a~ nokkru leyti til greina, er hún samelnaði
spítalasjóðina. þar lÍ eptir hefir þíngHl reynt til, að flýta fyrir mál-
inu, með því a~ fá fleiri lækna, og fá stofnuð fleiri læknaembætti
her og hvar um landið; en af því hefir ekki geta orðið, því hvorki
hafa neinir innlendir verlð til, er gæti sótt um þessi embætti, og
ekki hafa heldur danskir læknar orðið til al:l sækja um þau, sem nú
eru. Reynslan er því búin a?> sýna, að þessi stefna er ekkí hentug,
ef menn vilja fara hana eina; en eg er ekki á móti þVÍ, að sam-
eina baðar stefnur, ef mögulegt væri, og gjöra hvorttveggja í senn,
bæði að fjölga læknum og a~ stofna læknaskóla og spítala. En ef
"er höfum ekki faung lÍ því, þá sýnist mer reynslan hafa sannað,
al) bezt muni vera, að reyna til a'b koma her á fót innlendri lækna-
kennslu ásamt með sjúkrahrisí ; gæti menn þá síbar, ef Iaung yrði
á, sett sjúkrahús á fleiri stöðuni. Eg vonu nú a~ þíngmenn hafi
skllíð, ab her er um þessar tvær stefnur ao gjöra. þar sem vðr nú
getum átt von á, að stjórnin muni hjálpa þeirri stefnu, ao fjölga
læknum, þ,í sýnist mer væri eðlilegast, a?> hrin tæki þá stefnuna að
ser, en mer finnst réttara fyrir oss, að verja þá voru fe, til þess að
koma fætinulll undir innlenda læknakennslu.

Hvab nú víðvíkur hinum einstöku atriðum lÍ atkvæöaskranní, þá
fer breytíngar- og vlðaukaatkvæbí þíngmannsins úr Strandasýslu und-
ir tölul, 2. a fram lÍ það, að auk stúdenta megi einnig efnilegir
leikmenn njóta kennslu lí þessum skóla, og stafl. d undir sama
tölul. fer fram lÍ líkt. Eg hefi mí ekkert lÍ móti því, ab þetta kunni
að geta orðið nytsamlegt, eða að eitthvað í þessa stefnu komi at síð-
ar á, en eg held, ab her gildi sama, sem í lngaskdlam.ilínu, að ekki
se rett a'b lögbinda slíka kennslu; hún ætti að eins ab vera í vlð-
lögum. Kennsla þessara leikmanna gæti ekki orðið vísindaleg, og þeir
gæti aldrei orðíb annað, en aðstoðarlæknar.

Hvað snertir víbaukaatkvæbl þíngmannsins IÍr Gullbríngusýslu
undir stafl. 2. e, þá verð eg að vera því samþykkur, því eg álít, að
tilskipun \\Ill betri tilhögun lí spítalasjéðunum hefði eiginlega átt
fyrir laungu ao vera komin á; en eg verð aptur að mótmæla öld-
úngis breytíngaratkvæðl þíngmanns Árnesínga undir stafltð f, því
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þa'b fer í hina stefnuna, sem ver nú ekki getum fari~ fram á með
þeim efnum, sem fyrir hendi eru. Upp ,í það væri því ab eins far-
anda, ef stjrirnin vildi leggja fram fe til lækna-kípunarinnar að sínu
leyti. Áætlunin segir, að 1861 geti spftalasjóðurinn verið fær UIlI,

að borga læknakennelu og sjúkrahús, og það þó eimingls í Reykja-
vík; ef mí ætti ,i hverju ári a'/) eyða 1,200 rd., sem samsvarar hin-
um árlegu tekjum sjóðsins, til þess að launa með þeim þessum 3
læknum, sem stúnglð er upp á í þessu breytíngaratkvæðl, þá væri
ekki eptir nema leiga fj:írins, og er hún ónóg til þess, að koma á
stofn læknaskóla og spítala. þao er ekki af því, að eg ekki víður-
kenni, að fleiri lækna se þörf IUlr á landi, að eg mótmæli þessari
uppasningu, heldur er það af því, a~ her er augljóslega ekki fe fyr-
ir hendi, til þess að koma hvorutveggja á fót. En vilji stj6rnin
meta það mest, a~ koma fl fleiri embættum, þ,í er sanngjarnt, ab
hún taki það atriði málsins að ser, fyrst hún heldur þVÍ mest fram;
enda er þessi hlið m.ilsins óneitanlega sú, sem liggur stjórninni næst,

en hitt á vel "ið, að ver sjáum fyrir hinni innlendu Iæknakennslu,
með þVÍ að leggja fram þa'/) fe, sem vér eigum til. Breytíngarat-
kvæði þíngmannslns úr Gullbríngusýsln verð eg einnig a~ mótmæla,

því ef stefna vor feingi framgang, þá gjöri eg ráð fyrir, að 4 holds-
veikir mundi f:í rúm á spítalanum, og með því gæti holdsveikir
felngið slíka hjálp af spítalasjöðnum, sem væri jafnvel meiri, og að
minnsta kosti þeim miklu notalegrl, en sú, setu þeir hafa nokkurn
tíma felnglð. þa'ð hefir komið enn fram her eins og áður, að
spítalarnir væri þess konar stofnanir, sem ekki mætti breyta móti
tilgángi þeirra. þetta er hinn mesti misskllníngur. Spítalarnir eru
landsstofnanir ; þeir eru stofnaðir af gjöldum frá landsmönnum, ekki
til þess, að lækna holdsveika, heldur til þess, að halda þeim lÍ ein-
hverjum vissum stöðum, og var ekki til þess ætlazt, a'/) á þessum
stöðum skyldi vera læknar, til þess að lækna þá, því þeir voru á-
litnir ólæknandi, heldur var ætl azt til, a'/) holdsvelkír menn mætti
hafa uppeldi og hjúkrun lÍ þessum stöðum. Þegur þeir nú þannig
voru læknislausir á þessum stöðum, þ:i vorn spítalarnir eins og
nokkurs konar f:íngalllÍd fyrir holdsvelka, og val' þa'ð jafnvel dýrara
að halda þá þar, heldur en að koma þeim fyrir á einhverja aðra
g6ða staði, auk þess sem þeir höfðu ekki á þessum spítölum í neinu
betri aðbúnað eður viðurværi, og þrifnaður var þar ekki meiri, en
hjá öðrum bændum; þeir höfðu ekki heldur aðra læknishjálp, en
hðrabslæknislns, sem var gjört það a~ skyldu í erlndísbrðíum þeirra,
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a'ð hafa tillit með holdsveíkum, og er þó gott, ef þetta var ekki fellt
úr hinum sí'ðari eríndisbréfum læknanna. þa'b var líka kunnugt, að
þessir holdsveiku á spítölunum höfðu litla von um bata, því þeir
voru sjaldan teknir inn á spítalana, fyr en þeir voru orbnlr 5,'0

yfirkomnir, ail þeir voru Illflytjandi, Spítalahaldararnir höfðu einnig
háa meðgjöf með þeim, auk þess, sem þeir höfðu spítalnjarðírnar
eptlrgjaldslausar. Sveitirnar sjalfar, sem hinir sjilku voru frá, hiifðu
ekkert gagn af spítölunum; þær hafa á seinni tímum síður vlljað
koma holdsveikum á spítalana, en gefa með þeim heima, vegna þess
að meðgjöfin með þeim var 8,'0 há, eg trúi 5 hundruð fyrsta ári'ö
með karlmanni, og með hennmanni hálft þri'bja hundrað á lands-
vísu, Menn hafa því viðurkennt, ao spítalarnir væri ónýtir. þegar
eg nú því aptur sný mer 110 breytíngaratkvæðlnu, þá vinnst tilgringur
þess betur með þeirri stefnu, sem nefndin hefir tekið, en með því,
ail fylgja uppastúngu þíngmannsins úr Gullbríngusýslu. Ver höfum
einnig tekið tillit til þessa með þYÍ, ail ætlast til a'b holdsvelkír. þeir
sem læknandi virðast, yrðí teknir á spítalann, en ekki hinir, sem ekki
væri álitnir læknandl, eða ekki gæti lifað þar nema kann ske skamma
stund; því það er einmitt í læknaskólans anda, a'b taka þli á spítal-
ann, sem von er um, að geti orðið læknaðir, og þar með er einnig upp-
fyllt hver sanngjörn krafa með tilliti til hinna holdsveiku, og þeirr-
ar tiltölu, sem þeir geti haft til spítalanna. ÁgreiníngsatkYæOi minna
hluta nefndarinnar miðar til þess, a'l> dreifa öllum efnunum, og tefja
fyrir stofnun læknaskólans og spítalans í Reykjavík, en þetta er híð
sama sem a'b spilla öllu málinu. Eg víl þess vegna a'b síðustu mæla
með því, ail þfngíð haldi ser eimíngis og eindregið til uppasuíngu-
atriða meira hluta nefndarinnar, ail tekið verði spítalaféð til þess,
að stofna fyrir það læknaeluila og sjiíkralnis og hafa það þannig sem
grundvöll undir því, að fjölga læknum her Ii landi.

Á meðan þíngmabur Ísflrbínga flutti þessa ræðu, kom Dr. Jón
Hjalta7ín til sæti" síns, og tók "iÍl framsögunni.

Framsögumaður (.Jón Hjalta7in): Þó eg viti, að eg ekki muni
halda betri svörum uppi í þessu máli, en hinn háttvirti þingmaður,
er nú settist níöur, ætla eg að leyfa mer a'l> skýra eina grein þessa
máls, þar eg held, a'b eg þekki hana betur, en það er grundvöllur
spítalanna; en grundvöllur þeirra er þá þessi. Menn stofnuðu þá á
mlðöldunuur, af því, a'b holdsveikin var þ,í álitin sóttnæm ; menn
höfðu þá trú í 400 ár, og hinir fyrstu spítalar voru byggðir fyrir
utan stórbæi einmitt af þessari orsök; einginn mátti vera á spítalan-
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um nema holdsveiklr ; þegar menn þurftu ab færa þeim holdsveiku
eitthvað, var það gjört með verkfærum; maturinn var réttur þeim á
staung ; hin sama hræðsla við söttnærnl holdsveikinnar "ar her án
efa, og var tilefni til þess, a'ð spítalarnir vorn stofnaðir; en hræðsl-
an var her ekki eins rnögnuð, eins og í útlöndnm; þegar hræðslan
fyrir sóttnæminu fór að minnka í útlöndum, voru gjörð sjúkrahús úr
spítölunum; en þá kom upp annar sjúkdómur, sem eg ekki vil nefna;

það er myrkt tilfelli í lækníngasögunni; en eptir því sem sá sjtik-
dómur fór áfram, fór holdsveikin til baka; þetta er gángurinn í norð-
urálfunnl, Á mlðöldunum vorn 40 spítalar í Danmörku fyrir holds-

veika, en nú er þar einginn ; þeir einu staðir, hvar spítalar eru enn
ao nafninu handa holdsveikum, er í Noregi og á Íslandi. NIÍ vilja
Norðmenn gjiira almenn sjúkrahús úr spítölum sínum, en "ið eigum

það eptir; allt fram að 1840 var holdsveikin álitin ólæknandi, og
það eru að eins 3 læknar, sem hafa strítt fyrir því, a'ð hiin væri
læknandi ; það eru 2 norskir læknar og eg; strí'ði'ð hefir ekki verlð
hart, því hinir læknarnir hafa sagt, að það væri ekkí ólíklegt; en
nú hefir 1851 komið upp sjúkdómur í einum herflokk í París, sem
er ein art af holdsveikl ; hún var læknuð á þeim, og mí er trúin á
því, að holdsveikin se læknandi, orðin almenn. Akademíið í Paris
hefir mí skrifað danska heílbrlgðlsraðlnu til, og bebið það um, að
gefa ser allar mögulegar upplýsingar um holdsveikina her, en heil-
brlgðlsraðlð danska. hefir aptur ritað mer og mælzt til, a'ð eg svaraði,
og mun eg gjöra það, því sýki þessi er enn þ,i helzt of ókunn.

Eg álít það nú sjalfsagt, að hafa nokkur rúm fyrir holdsveika
á spítalanum her, ef hann kæmist á, og held eg, ab 4 nim væri nóg
til þess í fyrstu, til að koma þeim á nokkurn rekspöl ; því þegar
holdsveikin er tekin í tíma, þá getur miki'ð gagn orðið 1\0 því, þó
þeir ekki værl nema svo sem mánnð á spítalanum. Nú em á Suð-
urnesjum undir 40 holdsvelklr, og 68 í öllu amtinu; ar þeim eru
4, sem eg get sagt um, að þó þeir ekki hafi veri'ð undir minni hendi,
þá se þeir nú búnir aptur a'ð ná heilsu sinni; og af þessum fjórum er
stúlka lÍ klúbbnum hefna, sem átti bróðir, sem er d.ílnn af holds-
velkl ; maður fram á Nesi, sem ekki gat unnið vegna holdsvelkí,
hefir mí að eins fáa bletti, og drengur 14 ára gamall, með öllum
holdsveikís merkjum, er mí læknaður. Eg játa reyndar það, að
mecölin vinna seint og misjafnt á holdsveíklnnl, en eg vil mæla
fram með því, að höfð se 4 eða 5 rúm fyrir holdsveika á spítalan-
um. Hvað breytfngaratkvæðín snertir, þá værl það æskilegast, að
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þínglð felldi þau nú, þó eg í sjálfu ser ekki hafi neitt í móti þeim,
því margt mælir með þeim öllum, en uppástringur nefndarinnar miða
a'b eins til þess, a'b koma stjórninni inn á vora stefnu, sem hún
hefir verið á móti, af því a'b embættismenn, sem eg ekki vil nefna,
hara verið á móti stofnun þessari j en eg vona, a'b þíngmenn gángi
í sömu stefnu og á"?>ur, og fullist a<>mestu leyti á uppástúnguatrlðl
nefndarinnar.

Sveinn Skúlason: ViúYÍkjandi ágreiníngi mínum vi'b nefndina,
vildi eg tala fáein orð, þó eg hafi talað um hi'b mesta, sem eg ætl-
aN víð undirbriníngsumræðuna. Tilg:íngur minn nr sá, að fe spít-
alasjóðanna skyldi ekki giÍnga allt Saman til Reykjavílmrspítalans,
svo að ekkert yrðl eptir handa hinum pörtum landsins, sem lfka
þurfa nauðsynlega slíkra spítala; það hefir verið sagt, og það er satt,
ab þörfin se brýn, og þíngmuðnr Ísfirðfnga hefir tekið það vel fram,
að stjórnin taki ekki annað að ser í þessu mali, en a'b koma upp
fleiri læknaembættum ; það getur vel verið, en það er ekki víst, því
stjórnin hefir áður styrkt stofnun líks skóla j en minni hlutinn áleit,
a'b ef spítalasjdðlrnir væri brúkaðir til þessa eina spttala og lækna-
skóla hér, þá væri ekkert fe til spítalastofnana í hinum fjórMngun-
um, nema þá með nýjum sköttum, og yrbl það þ:i miklu þýngra fyrir
hina fjórMngana, þar sem þó allir landsmenn hafa jafnan rett til
spttalasjöðanna, sem þeíf allir a'b tiltölu leggja tiI UIU allt land; en
þó þessar stofnanir verbl stofnsettar her í Reykjavík, getur allt land-
i'b ekki haft gagn af þeim, nema a'b svo miklu leyti, sem það síðar
getur feingið lækna frá skólanum j en það er auðvitað, að til spítal-
ans gæti fæstir sjtiklíngar nað ; eg vona, að þíngmenn skobí vel huga
sinn, :íður en þeir gefa atkvæði á mdtl ágreínfngsatkvæð! mínu, því
ef að menn samþykkja það, geta menn þó með tímanum átt von á
því, a'b koma þessum stofnunum upp smitt og smátt, einkum ef
nýtt fyrirkomulag kæmi á helmttngu spítalahlutanna ; því ef það
kæmist á, gæti maður með tímanum Ielnglð nóg fe til allra þessara
stofnana.

Framsögumaður : Eg lái ekki þíngmanninum IÍr Norður-þing-
eyjarsýslu, þl) hann tali svona, því eg álít fullkomna nauðsyn á
sjúkrahúsum bæði fyrir norðan, vestan og austan; en maður "eit
ekkert um það, hvort efnin leyfa það, ab spítalar se stofuaðir á
öllum þessum stöðum ; og eg er sannfærður um, ab þegar fólk ser,
ab eitthvað er gjört vi'b spítalnhlutlna, þá muni miklu meira
gefast; þao er bágt að vita til þess, hvernig þetta geingur nú um
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stundir, því þó menn komi her bæklaðlr eða með sárum, kýlum eða
fíngurmeinum, geta þeir ekki Ielnglð kofa yfir höfuM) á ser á með-
an þeir eru læknaðir, og þegar svona er, þá er von, þó mönnum
hasi upp ft því, að vera einlægt að pýngja í þessa spítalasjöðl, sem
ekkert er gjört ,·i~. Ef menn nú vlldí stofna þessa spítala í hinum
örntunum, þá þyrfti menn ekki a~ taka það svo geist í fyrstunni ;
menn gæti byrjað með því, a~ fá hús til leigu handa sjúklíngum í
stærri kaupstöðunum, og má ske væri það líka bezt her í byrjuninni;
en um þetta verður ekkert sagt fyr en sest, hvernig stjórnin tekur
í rnalíb. Breytíngarackvæðl þíngmanns Norður- þingeyinga hefir mikið
fyrir ser, einúngis hefi eg það á móti því, a~ það dregur úr málinu,
því stjórnin segir lín efa, a~ rentnr spítalasjóbanna og tekjur þeirra
se nógar til þess, að launa einum 3, 40 læknum, en ekki nógar til
allra þessara spítala. Þa~ má sannarlega í þessu efni margt mæla
stjórnlnni til afbiitnnar, þó hún kann ske verði á móti þessu, "egna
þess hún er svo fjarlæg landinu, og þekkir ei nógu vel ástand þess,
en eg vona, að þíngmaður Norður-Þingeyínga misskilji mig ekki svo,
að hann álíti, að eg se a~ halda á móti sjúkrahúsum annarstaðar,
en her, því eg vil einmitt stuðla að því, a~ þau einnig verði í hin-
um ömtunum. Eg er því nú þess "egna fremur métmæltur, af því
eg er hræddur um, a~ það muni veikja abalatrlðí þessa máls.

Konúngs(ulltrúi (VilhjtÍlmur Finsen): Samkvæmt því, sem hinu
háttvlrti konúngs(ulltrúi mælti "ið fyrri umræðu þessa máls, skal
eg benda til þess, a~ stjórnin hefir í skýrslu þeirri um læknaskip-
unarrnalíð, sem hefir verið birt þínginu, látið í ljósi, að hún ekki
hafi getað gelngið inn á bænarskrá alþíngts 1857, um stofnun lækna-
skóla og spítala af spítalasjéðunurn, og það virðist því augljóst, að
þó þíngi~ sendi inn bænarskr.i sama efnis nú, munu úrslitin verða
hin sömu. Þa~, sem vlrbíst það verulegasta og mest áríðandi í
þessu máli, er, að koma upp fleiri læknaembættum, og úr þVÍ stjórn-
in hefir láti~ í ljósi, a~ ekki mætti blí ast "iÍ> neinu fe úr rtkissjóön-
um, til að launa slíkum nýjum læknum með, þá vlrðlst það eðlileg-
ast, eins og stj6rnin hefir bent til, að brúita spítalasjóðina eða nokk-
uð af þeim, til a~ koma upp nokkrum nýjum læknaernbættum, og
eg álít því, að rettast væri, a~ fallast á uppastringn þíngmannsins
freí Árnessýslu (tölulið 2. (), sem er samkvæm uppásuingu alþingis
1855, nefnilega, ll~ 3 ný læknaembætti yrði stofnuð á þeim stöðum
her á landi, þar sem þess getur álitizt mest þörf, með 400 rd. laun-
um hvert af spítalasjéðunum. Þa~ hefir "erib sagt, að það væri til
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einkls, a~ stofna ný lækna embætti, þar einginn mnndi sækja um þau,
því það hafa sýnt sig meðal annars með læknaembættið í nyrðra
læknlsumdæml vesturamtsins, er cnn þá stendur óveltt ; en það er
aðgætandi, að eins og sest á skýrslu stjórnarinnar um þetta mál,
hefir kennslustjérnarr.íölð nú heitið Íslendíngum, sem lesa læknis-

fræðl við háskólann _200 rd. styrk árlega, auk annara stipendia, og
eru öll líkindi til, að þessi talsverði styrkur muni leiða til þess, að
fleiri Íslendingar lesi her eptir læknisfræði ,·m háskólann í Kaup-

mannahöfn, og að þannig nógu margir verði til að sækja um em-
bættin. Eg skal ab öðru leyti geta þess, að þar sem stúngið er upp
á, að stofna læknaskóla og spítala her í Reykjavík, þá er það ,-io-
urkennt, að læknaskóli getur ekki átt ser stað, nema þar sern er
spítali, hvar mörg sjúkdómstilfelli koma fyrir, en þnð ern ekki lík-
indi til, að spítali þessi eptir því, sem á stendur her á landi, yrði
notaður af 8VO mörgum sjúklingum, sem nauðsynlegt væri, ef hann
ætti að vera a'ð nægilegu gagni í því tilliti. Enn fremur er þess
a~ geta, að kostnaðurinn til læknaskóla og spítala mundi verða tals-
vert meiri, en gjiirt hefir verið rií'ð fyrir. þao viroist þannig rétt-
ast, annaðhvort að fallast á breytíngaratkvæðl þíngmannsins úr Ár-
nessýslu, eða að gefa einga brcnarskra inn um þetta mál að svo
stöddu ; eg skal geta þess, a'ð ef fallizt væri á breytíngaratkvæOi
þíngmannsins úr Árnessýslu, þá væri ekki allar tekjur spítalasjóðsins
notabar til þessara læknaembætta, heldur væri nokkuð skllið eptir,
IlVO sjóðnrlnn gæti ávaxtast og vaxið upp eingu að síður, til þess

hann yrðl stærri .
.Magnús Andresson: Eg vona, a'ð þíngmönnum þyki það ekki

tiltðknmríl, þó eg hafi komið fram með þetta breytíngaratkvæðí, sem
nafn mitt stendur vm lÍ atkvæðaskr.ínni, því það "ar bæði margt og
ýmislegt, sem hvatti mig til þess, og síðan þessu læknaskipnnarmáll
var fyrst hreift, hefir ~ú uppástringa æHo etabíð í broddi fylkíngar,
a'l> fjölga læknaembættum, og hefir Árnessýsla ætí'b verið fremst í
flokki í þá stefnu, og enda lelngst á leið komin; þvf stjérnln hefir
heitíð nokkrum styrk til læknislauna þar. Hinn 6. konúngkjörnl
þíngmaður hefir a'ð undanförnu mælt með því, bæði skriflega og
munnlega, aa læknir væri settur í Árnessýslu, og er það viss vottur
þess, að í uppástúngu hans, sem þíngrnabnr Reykvfkínga flutti á al-
þingi 1857, stöð það fyrst á blaöí, þar sem talað "ar nm að fjölga
læknum. Sú nefnd, sem þá "ar komin í m.ilið, fór einnig í þá
stefnu, sem var hin sama, sem Þíngi'ð hafði tekíð 1855; það hefir
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nú verið sagt, a~ stjórnin mundi heldur vilja (jölgl\ læknum, en
gánga inn á hina stefnuna, og það styrkir mig ekki alllítlð í minni
meiníngu. þó menn ekki strax verðl bænheyrðir af stjórninni, þá
fá menn þó á endanum bænir sínar, ef menn ítreka þær; það er
reynslan búin a?, sýna, og mig grunar það, að ef menn fara allt af
í hina sömu stefnu, þlí muni það f,íst einhvern tíma, sem menn biðja
um; en se farið að breyta stefnunni, er eg hræddur um, að slíkt
verði málinu til fyrirstöðu; eg skil það ekki heldur, þó að Árnes-
sýsla, Skaptalellssýsla, eða þær sýslur, sem helzt þurfa lækna við,
feingi þá, að það þurfi að verða læknaskólanum til fyrlrstöðu, því 3

lækna ellibætti taka þ6 ekki upp alla vexti og tekjur spítalanna. Eg
bið nri þingmenn að athuga það, hvor stefnan muni verða happa-
sælli, og fel svo þínginu ;Í vald atkvæði mitt, og vil að eins geta
þess, að 1857 var það samþykkt með 18 atkvæðum móti 2, að fjölga
læknum her á landi.

Guðmundur Brandsson: þ6 það hafi verið samþykkt 1857,
sem þíngmabur Árnesfriga nú minntist lÍ, þá kann m;l ske a\) vera,
,lCl þaCl hafi komið af því, að menn voru þ,i vonlausir um, að fá
læknakennslu her á landi, og hafa menn heldur viljað fá. nokkuð
en ekki neitt; en þaCl var líka farið fram á það 1855, aCl stofna 6
-8 læknaerubætti lÍ kostnað rfklssjdðsins, en upp.istiingan um þeiisi
3 lækna embætti val' til vara; aðalstefnan var 1855, ao halda sam-
an spítalasjdðunum, en nð upp.istringan U1l1 þessi 3 lækntsembættl
"ar samþykkt, slyeaðist eluhvern veginn til, og því mun alþíugi hafa
farið í sömu stefnu með iual þetta 1857. þ;lo kann vel að vera,
að Iandlæknlrlnn hafi verið þessu meðmæltur þ:i, og hafi hann verlð
það, þ,í hefir það verið, af því hann hefir vonað, að stjórnin stofn-
aM þessi embætti af rfkissjdðnum, en aldrei hefi eg heyrt það á hon-
um, að hann vildi stofna þau af spítalasjéðnurn, og það er líka <lUO-

sðð, að ef ætti þ.wnig að tæta í sundur sjdð þenna, þá yrbí ekkert
úr sjrikrahtisl, ekkert IÍC læknaskóla ; en hvort stjórnin geingur inn
á þall, að samþykkja þessar upp.ístringur þíngslns mína, er óvíst ;

hún hljiip ekki heldur af sec tærnar með að veita læknaembættln,
sem þíngið bað IIIH 1855 og 1857. þaCl er ekki heldur svo mlkið
unnið vlð það, all læra læknisfræðl við háskólann í Kaupmannahöfn,
sem sumir gjöra orð ;Í; þ,·í eptir sem eg hefi heyrt, mun þar vera.
margt lært, sem sföar kemur að litlum notum; eoa hvað kemur til,
að svo margir hafa hætt við læknisfræðlna við háskólann? Hinn 6.
komlngkjörní þingmaður hefir sagt, ao ekki veröl lærð íslenzk sjúk-
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démaíræðí, nema ri Íslandi (.Jón Iljaltalín: Þa~ er meiníng mín,

og þeirri meiníng hefi eg aldrei breytt). Þíngmanni Ncrbur-Þíngey-
inga er verkun, þó hann hafi komið með þetta breytfngnratkvæði ;
en eg er hræddur um, að það verði til a~ draga rir fyrirtækinu, því
þó Norðlendingar feingi ekki mikið í sinn hluta, þar sem tekjurnar
eru mestar af Kaldabarnes- og Hðrgslandsspitölum, en minni af hin-
um spítölunum, yrði það þó til meiri nota að halda því öllu saman,
vegna þess, a~ safnast þegar saman dregur; svo er mí líka það, a~
spítalahlutirnir heimtast í molum alstnðar ; þó mun það minnst eiga
ser stað Í tilliti til Hörgslands- og Kaldaöamesspftala, og reikníngar

þeirra munu vera einna skipulegastir; eu reilmíngarnir fyrir tekjum
Hallbjarnareyrar- og Möðrufellsspítala hefi eg orðið áskynja um, að

væri heldur Í molum. Árstekjur allra spítalanna eru eitthvað 2,000
rd. og er það nú ekki mikið, en þar af eru tekjur Kaldaðarnes- og
Hörgslandsspítala her um bil l,flOO rd., en hinna að eins eptir á-
getskun nm 500 rd. Ef stjórnin hefði mí verið búin að leggja fyrir
þínglð frumvarp til reglugjörðar um betri heimtíngu spítalahlutanna eins

og beðið var um 1847, þá væri þeir mí rfkarí en þeir ern; en aa
hún hefir ekki gjört það, sem þó vorn lítil útlát, sýnir, að henni er
ekki annt um málið. VerOi víbaukaatkvæðí mitt undir stall. e sam-
þykkt, sem eg ekki er vonlaus um, vegna þess, að bæöi rram~ögu-
maðttr og þfngmaður Ísfirðíngn ern því samþykkir, þá er þó eptir
að vita, hvort stjórnin geingnr inn ft það, en allur dráttur hennar
á slíku spillir fyrir gjiinöllu millinn; og af því þab ekki er víst,
hvað mörg ár líða, þangað til betri læknusklpun kemst á, þá tók
eg mer breytínguratkvæbíð undir stafi. g, af því eg hðlt þess fulla
þörf, vegna þess að holdsveikum væri allt af aa íjölg», og hinn 6.

konúngkjörni þingmaður hefir líka sagt mer, að svo væri; þar sem
hann mí álítur holdsveikína læknandi, þá held eg, aa ekki muni
vera gott, að eiga vi\) hana, ef menn ekki hafa meðöl handa þeim,
sem ekki geta keypt þau sj ,ílfir; landlæknirinn getur ekki gefið með-
öl, og fátækrameMlin duga Iíti'ð handa þeim öllum, ÞYÍ þau ern
brú lma handa fleirum, en holdsveikum einum. Eg heit því ekki, að
það væri til hindrunar stofnun þessari, þó þeir feingi 200 rd. til
meðalakaupa, einkum þegar SYO er tilætlazt, ab landlæknirinn hafi
hönd yfir peníngum þessum, sem hann þá ekki brúkabi nema eptir
þörfum, og get eg ekki skilið í þTÍ, aa hann se því mótmæltur; því
þá þyrfti hann ekki aa vera eins og vopnlaus maður í bardaga, þegar
hann á aa fara aa beita þekkíngu sinni til þess, a~ lækna holds-
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"eikina. Fátækra~j<íðirnir geta ekki stal'iizt þenna kostnað, þar sem
hinir holdsveiku eru flestir; það er búið að fullreyna slíkt, og hefir
ekkert út af þVÍ komið. Hinn 6. korningkjörnl þíngma'ðnr gjörði ráð

fyrir, að þó spítalar kæmist á, þá mundi ekki fleiri, en 4 holdsvelkir
fá þar rtím; ef nú tala holdsveikra er her að fjlilga, hvar lendir þá?
Ef a'b tala þeirra á öllu landinu verður yfir hundrað holdsveikra
manna, hvað eru þá 4 holdsvelkír á spítalanum, ef ekkert er gjört
þánga'b til? þes,; vegna ætti at taka þá veiki með meiri alvöru,
og þa'b sem allra-fyrst að skeð gæti; það verður þVÍ a'/) vera lí þíngs-
ins ábyrgð, ef vlöaukaatkvæðl mitt verður fellt; það er ekkert gjiirt,
til þess að hjálpa holdsvelkum, og bið eg þíngfð vel ab athuga þetta.
Ef eg nú vissi, að það feiogi framgáng, sem farið er fram á f uppá-
stúngu nefndarinnar, þá skyldi eg ekki vera svo fastur lí þessu við-
aukantkvæði mínu, og þó IIIÍ þínglð samþykkti það, gæti stjórnin
eins fyrir þv] hafnað því, ef hún vildi, og samþykkt það, ef hún
vildi. Um atkvæðaskr.lna ætla eg ekki ab tala meir.

E'ramsögumaður: Eg ætla að eins að leyfa mer f;íeinar at-
hugasemdir vlbvíkjandl því, sem hinn h.ittvlrtl konúngs{ulltrúi sagbi,
það er ekki gleðilegt að heyra slíkar ræður úr konúngs{ulltrúa-,;tóln-
um, þVÍ eg held það se þab sama, sem ab bibja menn að hætta að
tala nm þetta in al. Eg get samt eigi látið þetta aptra mer frá, að
fylgja því fram, er eg álít gott og rett og gngulegnst fyrir þjóeina,
og satt að segja, hefi eg í þessu máli eins vel vit lí því og hvor ann-
ar. Eg er mjiig í efa um, hver á að gjiira ,)nn~tillingu« til stjórn-
arinnar um Iæknasklpun her II landi, hvort það er konúngs{ulltl'úi
eða landlæknlrlnn, J(onúngs{ulltrúi er að tala um, að fjölga lækna-
embættum j eg held hann hafi n6g embætti í vesturamtlnu, því þar
hefir mí eitt embætti vcrlb laust í meir en ár, og hann hefir nú einn
einasta lækni Í öllu amtlnu, og held eg, að Íeflrðíngnr hefðl tekið til
þakka, ef þeir nú hefði feingið annan eins mann og Jón Einarsson
var, þ6 hann lærði her II landi; en ef lwnúngs{ulltrúi nú ekki skyldl
trúa mer fyrir, að kenna læknum her, þá rna-ttl fá annan til þess. Eg
get ekki skilið annað, en þíngmennirnir skilji þetta, ef þeir líta rett á.
nuillð, Eg er ekki á móti því, að tjölga læknaembættum her á landi,
ef að læknaefni væri til í þau; en þegar þau, sem nú eru til, standa auð
svo árum skiptir, þá se eg ekki t.iI hvers það er, að stofna fleiri;
þVÍ það er lítið gagn að auðum læknaembættum fyrir sjúka. Kon-
úngsfulltrúi sagði, að það ætti nú að gefa læknaefnum í Kaupmanna-

höfn 200 rd, styrk árlega; en ætli að þessi styrkur gjöri meira krapta-
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verk, en fyrir 20 árum; þá hiif'bu fsleask læknaefni hinn sama styrk

hjii stjórninni; en ekki þutu læknar upp fyrir því, og er það sann-
ast að segja, að her er ekki um auðugaa garð a'O gresja, þegar ver
lítum til þess, hvað margir þeir læknar eru, sem komið hafa frá
Kaupmannahöfn. það er ekki heldur ncitt nýtt með þessa 200 rd.,
því íslenzk læknaefni hafa fcingið þá optast nær á þessari öld; það
klíngir samt vel í eyrum, þegar menn ekki fyr hafa heyrt, að þeir
hafa verið gefnir, og orðið til einskis. Menn halda þá, að læknar
muni koma allt í einu fni háskólanum, rétt eins og }/inerva út úr
höfðinu á honum Jupiter ; en það er ekki allt gjiirt með þessum
200 rd. Læknísfræbín hefir orbið mörgum að f(ítaketli; hún er ekki
svo létt í Kaupmannahöfn, og þessi uppastúnga Sehleisners, að ser-
stakur fyrirlestur í læknisfræði væri haldinn við Kaupmannahafnar-
háskéla fyrir Íslsndfuga, hefir hellbrlgbieníðíð ekki getað fallizt á;
en eg veit ekki til, að m.iliö síðar hafi verið lagt fyrir heilbrigðis-

ráMð; og eg er hræddur um, að stjórnarherrann eptir ráði kon-
úngsfulltrúa, hafi má ske með ráði Schleisners lagt úrskurð á málið;
en þetta er á móti reglum þeim, sem fylgt er í öðrum löndum, ef
geingib hefir verið fram hjá hellbrigblsr.íblnu. þeir hafa ekki held-

ur leitað til þess manns her á landi, sem hefir mest ansvar af lækn-
ingunum her, og þetta ansvar hefir hvorki "Minesteren" eða konúng-
urinn, heldur eg. Eg ætla mí ekki að klaua að því leyti, sem eg ViI
vera frí við þetta, "egna þess, að það er erfiðisankt. Mer virðist her þó
ekki alveg farið eptir vanalegum reglum ; því þó "Mini.~teren" hafi sent
málið til Dr. Schleisners, þ.í virðist þó liggja beinna við, að senda
það til landlæknislns. Mer hefði þótt æskilegra, að stjórnin hefði
farið til danska hellbrlgðleraðsíns, og það kann vel ab vera, að heil-
brigðisráðið ekki hefði geingtð fram hja mer. Ef þetta yrði mí ein-
hvern tíma, þá kynni þó að vera, að spár konúngsfulltn'ta rættust
ekki, og að málið lyktí öðruvísi, en hann ætlar. Eg vona,að lækn-
ar verði her samhuga á því, að til þess, að maður geti komizt nlður
í holdsveikinni og llfrarvelklnnl her, þurfum ver að hafa innlenda
kennslu, sameinaða með spítala. Eg ætla að vona, að hinir heiðruðu
þíngmenn, hræðist ekki UIII of spár konúngsfulltrúa, þVÍ ef ver gjörð-
um það, þá reyndumet ver landsmönnum vorum illa, sem þeir ei munu
til ætlast. það hefir verið sagt frá konúngsfulltrúa:;tólnulll, að spí-
talar og læknfngakennsla yrði að eingu gagni her á landi, en eg vil
spyrja konúngsfullt1'úa að því, hvernig hann með góðum astæðum
geti sagt þetta, og eg vil spyrja konúngsfulltrúa að því, hvort hano
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hðldl, að ,,1I1inisteriet(' splft mundi vilja segja það ? Nei! eg held
að "lI1inisteren" mundi varla gjöra það ; menn fylgja alstaðar í heimi
þeirri reglu, að bíta lækna fjalla um læknisleg málefni, og svo mun
og í rauninni bezt fara. Eg er viss um, a'ð danska stjérnin víkur
aldrei frá þessari reglu, enda væri það óhappalcgt, ef 1i'ðrnvbi yrði.
Útlendir læknar, sem híngað hafa kornið, hafa furðað sig á Þ"Í, að
her skyldi einginn spítali vera. þeir hafa sagt við mig: "H vernig
getur þú læknað svona spftalalans " ? Hvernig er það mögulegt fyrir
þig, að lækna sjúklínga inni í þessum grenum og moldarhreysum ?
þlÍ þarft sem fyrst að f,í þer spítala ", Eg hefi svarað þeim: "Eg

er nýlega kominn hingað, en eg ætla að reyna, að fá mer spítala",
Eg se mig og nú í sannleika neyddan til, ef þessu verður eigi fram-
geiFlgt, þá a'ð bera það upp vil'! stjórnina. Eg mun og gjöra þetta
þv] vonbetrí, sem margir útlendíngar hafa lofað mer, að styrkja mig
til þess, og þar á meðal Iiflæknlr Napoleons, þegar hann var her.
þat hefir reyndar verlð sagt, að þlí spítali yrðl stofnaður, þá yrði
hann ekki til neins, því einginn vildi koma á hann; en eg held, a'ð
fleiri mundi koma, en gæti felngið inngaungu, og eg vona, að þíngi'ð
sj ái, að mótbárur konúngsfulltl'úa ern á veikum rökum byggbar.
Eg vona líka, að þa'ð fari ekki eptir rabum konúngsfulltrúa alleina,
heldur þann veg, sem skyldan býður. H vað kostnabinn snertir, þá
held eg, að hann verði ekki svo mikill fyrir landlð, því hann er
kominn undir fyrirkornulaglnu, en fyrst er a'ð vita, hvað við getum
og viljum gjöra, og svo, hvernig því verði fyrir komið. En þeir,
sem eiga að ráða fyrirkomulaginu, ern læknarnir og hellbrlgðlsrnðlð,
þVÍ eptir tillögum læknanna mun fyrirkomulagið verða, En raðgjaf-
inn má ekki g.ínga fram hjá læknum í lækna máli.

f>íngma'ður Árnesínga vill ljölga Iæknaeinbættum, og er eg ekki
á móti því, því eg vildi gjarnan, að læknir feingist í hverja sýslu;
því hver sýsla þarf eins læknis með að minnsta kosti, og ekki Ár-
nessýsla hvað minnst. Eg ;ílít þab sjálfsagt, að fjölga læknaernbætt-
um, þegar þVÍ verður vlð kornið, en það er ekki til neins, að eyða
með þVÍ öðru máli, þegar við ekki einu sinni getum felngíð lækna
í þau embætti, sem ver höfum. þar sem hinn helöraðl þingmaður
frá Gullbrfngusýslu stakk upp á, að bnika þessa 200 rd. til að koma
stofnunum þessum á fót, þá vi! eg leyfa mer a'ð geta þess, a'ð eg
álít öldringts nauðsynlegt, ab láta það vera komið undir þíngslns
vilja, hvað það gjörir í því máli. Eg fyrir mitt leyti ætla hvorki
að stemma með því, eða móti. A'ð öðru leyti ætla eg ekki að fara
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fleiri orðum um þetta a~ sinni, og bíða átekta, þangað til fleiri mót-

bárur koma.
Konúngsfulltrúi: Eg get sagt hinum háttvirta framsögumanni

um þann 200 rd. styrk, sem hann minntist Ii, all hafi állur veríð
veittur Íslendingum, sem læsi læknisfræði vlð háskólann í Kaup-
mannahöfn, all sá styrkur hefir ekki verið veittur að minnsta kosti
síðustu 10-15 ár og ekki getao feingizt, þó sótt hafi verið um hann.
þessi styrkur, sem nú er veittur, er því nýr styrkur, og er einnig
því meiri ástæða til að álíta, að af Þ"í lelðí, að fleiri Íslendingar
fari nú ao lesa læknisfræði vlð háskólann, sem þar að auki lauu

herao"lælmanna her á landi hafa fyrir nokkrum árum sfban verið
hækkuð, nefnilega frá 300 rd. til 500 eða 600 rd. Eg veit ekki,
hvaða heimild hinn h.íttvírtl framsögumaður hefir til að halda, ao
stjórnarnerrann hafi ekki í Iæknasklpunannallnu lettað álits heil-
brtgðísráðslna í Kaupmannahöfn, og er mer reyndar ekki kunnugt,

hvort það hefir vertð eða ekki i en í öllu falli sest það lí skýrslu
stjórnarinnar um málið, að álit hefir verið ritvegað frá Dr. Schleisner,
sem mun stöbugt hafa stabið í sambandi við hellbrigðisraðlð í þessu
efni, og sem hellbrlgðísr.íblð einkum hefir híngað til skýrskotað til,

hvað læknaskipunina snertir her á landi. Hvað snertir þá 200 rd.,
sem stjémin hefir veitt Íslendíngum, er lesa læknisfræði við háskól-
ann, þá ætti menn her á landi að taka þessu heityrði vel, og þakka
stjórninni fyrir það, og er þetta eins og bendíng frá stjórninni um
það, hverja stefnu þínglb ætti að taka í þessu máli, nefnilega, ao
fjölga læknaembættum, sem einmitt fyrir þá sök getur nú skeð, ati
líkindi eru til, að nógir fari her eptir a'b lesa læknisfræði, og verði
til all sækja Ulll embættin.

H. Kr. Friðriksson: Eg veit nú ekki, hvort þessi gamli styrk-
ur er hækkaður eöa ekki i en hitt "eit eg, að hinn gamli styrkur
fjölga'bi ekki læknunum. Á þá hinn hæstvlrtl konúngsfulltrúi þat!
víst, að þessi nýi styrkur fjölgi þeim her eptir? Á hann víst, a~
þeir 3 eða 4, sem nú lesa læknlsfræðl vlð haskólann í'Kaupmanna-
höfn komist allir í embætti? Á hann það víst, að þeir kornist í ný
embætti ber á landi? þa'b er undarlegt, að konúngsfulltrzli skuli
koma með slíkt i hann veit þó, að annað Iæknlsumdæmið í vestur-
amtinu hefir stabið autt nú talsvert á annað ár, og eg held, að hann
eigi ekki "on á nokkrum í þab ; eða hvaða raðstafanir hefir hann
gjört til þess, að einhver læknir komi í það ? þao er þ,'í auðsðð,
að ekki ern nógir læknar; embættin segja til þess; aður en em-
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bættunum er (jölga~, verða einhverjir a~ vera til í þau, en þa~ er
ekki lítsjón til þess mí sem stendur, og því er .ístæða til, að breyta
stefnunni. Eg var framsögumrlður í þessu máli her á þíngi 1857,
og eg skoðabi þ:í upp.istringuna um all fjölga Iæknlsembættunum ekki
sem aðnluppástringu, heldur sem vlðaukauppasningu, svo framarlega
sem læknar lærði her. þó stjórnin segi, a~ hún vilji stofna embætti
í þessum sýslum, en á kostnað spítalusjéðslns, þ/i álít eg það sama
og luín segðl, að hún vildi ekkert gjöra, til a~ fjölga embættunum,
svo það er þýMngarlaust, þó slíkt Wst. Aðalatriðið, sem nefndin fer
fram á, er stofnun læknakennslu í landinu sjálfu, og að haga henni
þannig, a~ læknar geti þar íelngtð hæfilega kennslu í öllu því, sem
læknar þurfa að kunna, en það er eigi auðið, að fá læknakennslu
öðruvfsí en ófullkomna, nema spítali sð, þar sem þeir geti iðulega
sell sjúkd.imana, eða réttara hinar ýmislegu breytíngar þeirra, og svo
meðferð sjilkdémanna, og er það nauðsynlegt fyrir hvern lækni, og
ekki sízt her, því að sjúkdómurinn getur verið svo ýmislegur eptir
aðbúnaðí og mataræði. Þíngmanni Norður-þíngeyfnga er nú svar-
að, og honum hefir verið vorkennt, þótt hann hafi farið því fram,
sem hann fer, og honum er sannarlega verkun, og það SYO mikil
vorkun, a~ ef efni væri til, þá væri full astæða, bæði fyrir hann,
að biðja um spítala á Akureyri, og fyrir þíngmann Ísflrðínga og mig
sem Ísflrðíng, að biðja um hið sama á ÍsafirM ; en eru efni til að Ma

til 3 sjúkrahús? Nei; hvort er þ,i betra, að hafa einn almennilegan
spítala her í Reykjavík, eða 3 ónýt sjúkrahús sitt í hverjum fjórMngi?
Eg held það geti ekki verið nein spumíng um það, að það se betra
að hafa 1 gott en 3 ónýt; en það, sem þíngmaður Norður-þfngey-
inga sagbl, að efnin mundi aukast svo, að spítali mundi kornast upp
fyrir það, þá efast eg ekki um, ab stjórnin vill styðja að því, og
feingi upp.istringan undir tölul. 2. framgáng, gæti spítalasjdðurlnn

aukizt S~'O, að þetta yrði fært; en eins gæti hann auklzt við það fe,
þótt góður spítali kæmist & her í Reykjavík, ef það fe, sem mí er
fyrir hendi, nægöl til þeirrar stofnunar, og þ.í væri sanngjarnt, að
hitt feingi tramg.ing undir eins og nokkurt fe væri til þess; ef stofn-
uninni er frestað, þ,i yrði gagninu líka frestað; maður má ekkí binda
sig við það, hvað væri æskilegt fyrir þann og þann staðinn, sem
maður annaðhvort býr sj;ílfur á, eða er eitthvað annara UIU, en aðra
staði, eða vill vera hlynntari, heldur hvað gagnlegt er fyrir allt land,
og þá er betra, að hafa einn spítala a~ gagni á einum stað í land-
inu, en 3 ónýt og ómerkileg sjúkrahús á 3 stöðum,
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Páll Sigurðsson: Þa~ var ekki ómerkilegt, sem hinn 6. kon-
úngkjörni þíngmaður sagðí, að ekki yrði neitt gjört, þar sem hver
höndin værl upp á nuitl annari, og hver mnðurlnn nHíti öðrum. Eg
vll taka þa~ upp aptur, ao her er optar hver gegn öbrum; svo heyrð-
ist mer í fjárkl.íðamalinu og optar, 1847 var beðið um, it\) stofna
spítaltl her, og ao kennslan í læknisfræði yrði í landinu sjálfu; land-
læknirinn, sem þá var, var Þ"í méthverfur, og þar stjórnin eflaust
hefir álitið, ab hann væri færastur að dæma um það, gjöroi hún
ekkert við mál þetta. þab var ánýjab aptnr, en SYO kom útlendur
læknir og styður nialstað Iandlækníslns, svo ekki verour neitt úr
málinu. Af þessu sedt, hve óholt það er, ao hara ekki stjórn í
landinu sjálfu, og þegar lconúngsfulltrúinn er á mrití máli þessu,
þá held eg óhætt se ab segja, a~ það se ao sækja það á brekkuna.
Eg er nú í aðalatriðinu með meira hlutanum; her eru nú nokkur
breyttngaratkvæðl ; eg skal nlÍ fara sem fæstum orðum um flest af
þeim fyrst um sinn; en þab er breytíngaratkvæðl þíngmannsins úr
Strandasýslu, og kann eg mí ab vísu vel vlð það ; en eg held, að
þai> se þó réttast og ráðlegast, ab sleppa því fyrst um sinn, því a~
aðalatriðið, sem eg vil, er, að kennslan verði innlend, og fáist það,
þá er hægt ai> laga hitt seinna í hendi ser. Hvað breytíngarat-
kvæðið undir tölul. 2. staflíð f áhrærir, þá er eg því alveg mót-
fallinn, eins og eg hefi áður verið ; því að þó að eg se upp.ístringu-
manni samdóma í því, ab læknaembættin þurfi ab fjölga, vildi eg
þó ekki skerða eign spítalasjdðanna til þess; það væri að sönnu gott,
ao fá læknisembættin, en ekki að þau væri launuð úr spítalasjdðn-
um, heldur úr ríklssjéðnum ; en það er ekki sagt, ab nokkrir læknar
fáist í þau embætti nú, allrasízt innlendir; en á þessum útlendu
læknum held eg se búi~ að reyna sig; þeir höfðu nú Árnesíngar
einn lækni á Bakkanum hérna um veturinn j hann átti að lítrýma
klaðanum, viti menn, en þíngmaður Árnesínga má bezt \ ita, hvort hon-
um hefir tekizt að útrýma honum lh Flóanum. Eg held það fari svo,
a~ eg vilji ekkert aC þessum breytíngaratkvæðum, nema þa:'), sem er
undir tölulið 2. staílíð e; en þíngmannsins úr Gullbríngusýslu, það
hjálpar stofnuninni á fót. Eg er ekki á móti ástæðum þíngmanns
Norður-Þfngeyínga fyrir þVÍ, að stofnað yrði sjúkraluis á Akureyri,
því Norðlíngar eiga eptir miklu að sjá, þar sem hver stofnun þeirra
hefir verlð hripsuð eptir aðra frá þeim; en þegar eg skoða málið í
heild sinni, þá se eg, ab þab er til ab sundra þVÍ öllu; þegar eg
geing út frá því, þá geing eg ekki í 2 sveitir um, að betra se a'l>
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einhver njóti, en einginn fái neitt. Eg held víð fáum ekki lækna

að gagni, fyr en "ic filum innlenda kennslu, og eg vona þess verði
ekkí llíngt að bíða. Ver höfum reynt einn danska lækninn í Vest-

mannaeyjum, og heyrist fátt i frásögur færandi um ágæti hans. Mer
þótti vænt um, hvað þfngið tók vel í málið. Eg vil þakka land-
læknlnurn fyrir fylgi sitt og áhuga í því, og vona eg stjórnin skoði
huga sinn um, þegar hún ser álit landlæknisins, og vilja landsmanna.
Eg ætla ekki að fara fleiri orðum um það, því eg er nlðnrlagsatrið-
um meira hluta nefndarinnar með öllu samþykkur.

A,'nljótw' Ólafsson: þíngma~ur SkagfirOínga líkti eitt sinn
svo skáldlega alþíngi vi'ð þann mann, er altaf væri a'O strokka og
strokka, en aldrei kæmi þó neitt smjör. Samlfkíng þessi mun nú
eigi síður eiga við þetta mál en önnur þíngmal, fyrst það hefir nú

staðlð 10 ár í troginu hjá stjórninni. l~a'O er nú eigi ólíklegt þótt
strokkurinn kunni að verba þrár, en því spái eg, að á endanum muni
þó koma smjör, og það einmitt vegna þess, að nú þegar er kominn
þrái í strokkinn. Vel' sjáum, að á aðra höndina er stjórnin, konúngs-
fulltrúi og amtmennirnir, en á hina landlæknlrinn, heilbrigðlsníðlð
væntanlega og megin-hluti þingmanna, og hver veit nema dýralælm-
íngaráoi'ð bætist þar á ofan. Stjórnin býður læknakennslu í Kaup-

mannahöfn, og þar uð auki 200 rd. árlega handa þeim, sem lesa
vilja þar læknisfræði, og í annan stað leiguna af spítalasjdðunum, til
þess að stofna læknaembætti fyrir her á landi. En hvað hefir nú
landlæknirinn ao bjöða ? Hann hefir ekki 200 rd. handa þeim, er
lesa Iæknlsíræðl, hann hefir eingan ölmusustyrk handa þeim, hann
hefir eigi annaol en sitt góða læknísorð og nafn, "on um íslenzkan
lækna skóla og spítala, og hlutdeild í styrk þeim, er ætlaour er holds-
veikum lít um Iandlð. þetta er nú sannarlega a'ð strokka, en hvað
er æskilegra en þetta strokk, ef stjórnin ætlar að halda málinu til
þrautar? Hún býður 200 rd., og þii geta menn þeir, sem í Kaup-
mannahöfn stunda læknisfræði haft 500 rd. á ári, það liggur þvf í
augum uppi, að stjórnin muni draga menn til ao lesa þar læknis-
fræði, 5\'0 ekki er líklegt, ao læknaskólí kornist á her í Reykjavík
handa stúdentum. Eitt af þVÍ, sem á að mæla fram með þessum
skóla er það, að allt verði fullt af læknum, þegar hann komist á,
en menn verða þá að hugsa ser, ao þeir spretti upp eins og ei ngi-
sprettur eða klaðamaur, og er það þó ekki líklegt, eptir því sem sagt
hefir verlð frá því, hversu margir skrifist út úr lærða skólanum ár-
lega. Þeir hafa verið taldir 6 a~ jaínaðí, og nú er talið víst, að 3
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ar þeim gángi á prestaskölann, 11/, á lagaskélann, og þá, ef vel
tækist, 1 á læknaskölann, en 1/a maður gjöri eg rá~ um að stunda
muni málfræði, því þetta eru hinar almennu lærddmsgreínir, er em-

bætti fylgir. Kjörin her og í Kaupmannahöfn verða nú næsta ólík;
þar hafa menn 500 rd., og a~ líkindum góða kennslu; her hafa menn
ekkert, nema tilsögn landlæknlsins, sem reyndar er líka óneitanlega
gól'l, og ánægjuna ab fara ekki út úr landinu. Eg gjöri nú samt
rá~ fyrir, a~ þessir 500 rd. árlega muni ríða baggamunínn, og þá
verður læknasköllnn ekki til neins gagns til al) fjölga læknum, nema
því a'b eins, a'b menn halli ser að uppástúnguuni undir tölulið 2. staflið
d. En ef menn taka þessa uppástúngu, þá verður keppni milli há-
skólans ytra og þes~a læknasköla; keppnin er jafnan happasæl, þegar
um gott er al) keppa; landlæknirinn kennir J)vel uppíræddum leik-
mönnum", og stjórnin dregur stúdentana a'b ser, til þess að stunda
læknísfræbína. Þegar nú læknaefnin eru til, þá verður stjórnin að
fara a~ fjölga embættunum, því ekki Illi1 lnín bíta læknaefni þau
snapa gams, er hún hefir alið upp svo Iöðurlega. þessu tökum vér
nú fúslega, en ef hún þ.í vill taka launin handa þeim af spítalusjdð-
unum, þá segjum víð : nei, þal) viljum við ekki, launa þú læknum

þínum sj/ilf, eins og þú hefir menntað þá. Svona getum við dreg-
ib stjórnina fet fyrir fet; stjórnin getur ekki neitað, því stjórnin bæði
"ill vera góð, er gó'b og á al) vera göð. En á meðan ver erum að

to sast þetta víb stjórnina, þá er landlæknirinn al) kenna "efnilegum
og vel uppfræddum Ieikrnönnnm" læknlsfræðl, sem geta orM~ eins

göðlr læknar og hinir" og enda nokkrlr þeirra, "á við hina suma
tvo"; en landlæknirinn þarf eigi til þess nema dálítil) af leígum spít-
alasjöbanna, en hitt safnast fyrir í sjóðnum, sem því verður æ digr-

ari og þýngri. Ef þetta er nú ekkl a~ strokka og fá smjör, þá veit
eg ekki hvað það er. Þegar nú svo langt er komið málinu, a'b lækn-
ar eru komnir um land allt, og spítali í Reykjavík, þá vilja menu
og fá spítala í kaupstöðunum, og þá geta menn líklega felngið þá,
með því og al) þá verður þeirra þörf, því þegar kaupstaðirnir stækka og
siglíngar aukast, geta auðveldlega komið þar inn víðsjallr sjúkdómar
líkt og veiki sú, er kviknaðl í klæðasmiðjunnl hðrna í Reykjavík á
18. öld, og er sfðar rakst inn á Akureyri og dreifðlet þaðan um
Eyjafjörð, en eigi mun gott þykja, a~ sýki sú rétfestist her í landi.
þegar nú svona er komið, þá er m.ílið komið í sitt fetta horf, nógir
læknar eru feingnir og læknaembætti stofnuð á kostnað rfkissjéðsíns,
en spítalar í aðalkaupstöðum af fe spítalanna. Eg vil ~~Yí gefa at-
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kvæði með læknaskélunum, til þess ao herða á stjúrninni, og til þess
að mállð komist svo l.íngt á leið, sem nú hefi eg sagt, því þá verða

.',þeir Hertides og Pílatus aptur vinir", það er: meiri og minni hluti
nefndarinnar.

Forseti: þao er sjiílf~agt, að skýrsla sú frá stjórninni, sem
hinn hæstvirti lwnúngsfulltrúi auglýsti þfnginu um þetta mál, var
mikið hægferbug og ekki ómjúk, en eg hefi þó ekki heyrt neina skýrslu
fri' stjórninni, sem mer hefir virzt fremur eptírtekta- og athugavero
fyrir alþíngl, heldur en flestar aðrar IIkýrslur stjórnarinnar til þíngs-
ins, Þegar alþíngi að undanförnu hefir Iarlð fram á einhverjar nýjar
stofnanir, breytíngar á landstjórn vorri o, s. frv., þá hefir í skýrsí-

um stjórnarinnar æfinlega verið vlðkvæðíð þetta: "Nei vðr getum
þa't> ekki, nema þer getið vísað á fe til þessa. Nú í þessu máli
hefir verlð beðið um stofnun, og jafnframt hefir verið vísað á fe í
landinu sjálfu, ii ríflegan sjóð, stofnaðan í landinu af árlegum tillög-
um og fram lögðu re landsmanna ; en hvað segir þá stjórnin? Hún
segir: "nei Ff "þa\) getur ekki latlð sig gjöra". þessar undirtektir
eru næsta athugaverbar segi eg; það er eptírtektavert fyrir oss, að
stjórnin tekur einnig þessa stefnu, að neita oss um stofnunina, þ6
vðr vísum lÍ fe, og segir, ilO hún sjálf vilji ráða því fe, sem víð
höfum sjalflr safuað og lagt fram, og ei,qum sjálfir, hún vilji sjálf
raða, hvernig þessu fe se varið, um það vilji hún heldur ekki hafa ráo
vor og tillögur ao neinu. Þetta hljótum "er að gjöra sjálfum oss
vel ljóst, svo menn geti gjört þao skiljanlegt og auðsætt fyrir lands-
mönnum, el hve gildum rökum ao undanfærsla stjórnarinnar se byggð
i þessu máli. þess vegna finnst mer einnig nauðsyn á, að taka það
nákvæmlega fram. En eg skal nú ekki tala meira um það að sinni.
Nokkrir þíngmenn hafa orðíð til þess, að gjöra mlklð úr þessum 200
rd, styrk, sem nú er um síðir ráogjört að fái:;t, - eptir nú 10 ára
bollaleggtngar - handa íslenzkum stúdentum, er leggi fyrir sig lækn-
isfræðl við háskólann í Höfn; en menn eru enn þá ekki farnir að
uppskera ávextlna af þessum styrk; það getur örfað margan til að
byrja að lesa læknisfræði, en ver vitum sjálfir fullvel, a(') læknis-
Jræbin þarna "ið háskólann hefir orðlð mörgum ao fótakefli; það er
æílnlega betri 1 fugl í lófa, en 10 í lopti. þetta er að vísu vel
gjört af stjórninni, eg neita þrí eingan veginn, að veita þenna styrk,
en það er líka vonandi, að hrin einnig finni ser skylt, að stofna
læknaembætti á kostnað ríklssjdðslns, - því það mun hver góo stjórn
telja sjálfsagða skyldu sína, - án þess að verja til þess annarlegum
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landssjéðí, er stofnabur er í ö~rum tilgángi og ö~ru augnamlðí, því

er nú má einmitt ná, eptir því sem alþíngi hefir fyr og síðar stúng-
ib upp á. Alþíngi hefir ab undanförnu beðið stjórnina, ab stofna
læknaskóla meðíram á kostnall ríklssjéðsins , eða, ab þaðan væri
veittur nokkur styrkur til þess, en þar hefir kerníð hið sama fram;
stjórnin hefir neitað, og það er má ske afsakanlegra, þó ab það se
eigi hægt að skilja, ab hún finni ser það ekki skylt; en þá finnstmer
einnig eðlilegt, þó alþingi beiti sömu undirtektum og segi: "er erum
ekki skyldir til ab stofna læknaembætti á kostnað spítalasjébauna;
þeir er ætlaðir til alls annars. En hann er eptírtektaverður þessi
misskilníngur, sem her kemur fram hjá stjórninni og jafnframt hjlí
einstöku þingmönnum, ab vera sí og æ ab rábgjöra stofnun nýrra
læknaembætta, en gefa því eingan gaum, ab eingi eru til læknaefni í
embættín, og auðsætt, ab þau verða ekki til meðan sama fer fram,

og geta þVÍ ab eins orðíð til, ab her se stofnaður lækna skóli með
spítala f landinu sjálfu.

Mer þykir illa íarið, ab hinn hæstvirti konúngs(ulltrúi ekki
er nú í sæti sínu; hann sagbí um daginn, a'b hann hlyti ab vera
þessum uppástringum alþíngis mótfallinn i þvi hann yr'bi ab vera á
sama máli eins og stjórnin, ab fjölga ætti læknaembættum, og ab
rett væri ab verja spítalasjóðunum til þess i á þá Ieið skildlet mer
sú ræða hans i eg veit mí, ab hann hefir sagt þetta eins og hann
meinti, og eg veit líka, að álit hans og tillögur H'ga milda hjá stjórn-
inni, bæði um þessar tillögur og önnur atkvæði alþíngís i gott og vel,
ver megum þá gánga all því vakandi, ab kom1ngs(ulltrúi leggi á
móti tillögum og bænum alþingis í þessu máli, en bænaskrá um það
mun samt hafa framgáng og gánga fyrir koming ; og skal hún skýra
frá því, jafnframt og konúngs(ulltrúi leggur í móti henni, og stíng-
ur upp á, ab fjölga læknaembættunum á kostnað spítalasjöðanna, Mn
skal skýra frá því jafnframt, að í amti sjálfs hans, hins háttvirta
konúngs(ulltr~a, hafi annað heraðslæ1:nisembættið staðið autt nú á
annað ár, og einginn (eingizt til, ab sækja um :það, eða til að
:þjóna pví svo, að að liði hafi mátt verða; stofnun nýrra héraðs-
læknaembætta og ákveðin laun þeirra úr spítalasjóðunum skapa hvorki
lækna ne læknaefni, það sjáum víð af þessu.

Annað aðalatrlðíð, sem eg vildi minnast á, er ágreiningur Slí,
sem hefir lýst ser her á milli manna um þab, hvort stofna ætti einn
spítala eða fleiri; en þessir hinir háttvirtu þíngmenn ætti hvorki í þessu
efni ne öðru, ab binda sig of mjög vill serstakt eða einstaklegt tiIlit
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og kríngl1ll1stæ~ur, heldur leggjast allir á eitt nm að sameina þau

litlu efni og krapta, er "er eigum kost lí; þ;i er betri von um, að
einhverju verðí frarngeingt; þó menn hefði mí rett all mæla um það,
að nauðsyn væri að stofna sjúkrahús á þessum 3 stöðum, og í móti

því skal eg alls ekkl bera, þ,i er það þó merkilegt, ati það skuli
einúngis vera á þessum 3 kaupstöðum; hvers vegna þá ekki á öll-
um G abalkaupstöðunUlll, sem að lögum standa opnir fyrir öllum
þjóðum? Eg get ómögulega Beb ne skilið, að neitt minni nauðsyn
se á, að koma upp sjúkrahúsi í þeim 3 kaupstöðunum, sem ekki ern
nefndir, heldur en i hinum 3, sem tilteknir hafa verlð, þetta virð-
ist mer se nóg til aa sýna, að menn þó taka helzt til of mikið tillit
til serstaklegra hagsmuna og sðrstaklegra krtngumstæða; að hverju
mundi reka í þessu ruáll, ef menn láta leiðast af tilliti til svo ser-
stakra smásmuglegra hagsmuna? það varðar miklu, að þess se vel
gætt. það hafa verlð leidd ljós rök að því, og þab er i augum
uppi, að ef farið væri mí þegar að stofna þessi 3 sjtikrahiís, sem
IIPP á hefir verið sninglð, þ,í yrði. þau að eingu liði, og því fe, sem
þar til væri varið, væri svo gott sem fleygt i sjóinn; það feingist
einginn læknir til aa vinna þar gagn, því læknaefnin vantaði; það
yroi því svo gott sein að byggja þau í loptinu. Ætti að fara að
stofna 6 sjúkrahús, sitt í hverjum aðalkaupstaðnum, eins og óneit-
anlega er sama þörfin á, þ:i yrði þvf síður neitt það sjúkrahús að
llðí, að svo komnu máli; það yrði eigi til annars, heldur en til að
eyða Iénu, sem til er, sundra kröptunum og dreifa þeim, og spilla

svo fyrir málinu, og gefa stjórninni undir fótinn, að halda sinni öf-
ugu stefnu á móti landsmönnum (satt! rett!); en það getur ekki
stjórnin, ef vi~ höldum fast saman, ef við höldum saman þrí fe og
þeim efnum og kröpturn, er vðr höfum nú fyrir hendi, og getum
smámsaman stórum aukið með góðu fyrirkomulagi og áhaldi; stjórn-
in getur nm stund sagt nei, en ekki nema um stutta stund, Því
þegar "er bjóðum sjálfir fram ákveðið fe til annarar eins lífsnauð-
synjastofnunar fyrir gjörvallt landið, eins og þá, sem her ræðir um,
þá getur stjórnin ekki verið þekkt að því, að meina það fraunni
fyrir öðrum þjóðum norðurálfunnar (rett!). Eg er vlss um, ef
þingið sameinar ~ig um aðalatriði meira hlutans, þá mun ekki lángt
að bíða þess, ao þessar nppástúngur fái framgang, og spítali með
læknakennslu komist her á, eg þegar þetta er komið á stofn og á
góðan veg, þá verður úr því heldur ekki lángt að bíða sjúkrahús-
anna í hinum aðalkaupstöðunum.
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HefM stjórninfari~ a~ ráM og tillögum þíngslns 1847,ab leggja

fyri •. þingib reglugjörð um betra fyrirkomulag á heimtíngu spítala-
hlutanna, eins og víðaukaatkvæðl þíngmannslns úr Gullbríngusýslu
undir tölulib2 .. staflib e nú fer fram á, þá mundi spítalasjéðímír

nú vera orðnlr þribjlíngi auðugri, en þeir eru. þab sagði einhver
á'ðan, ab amtmenn landsins væri ekki á þessari samelníngu spítala-

sjöðanna, til þess ab verja þeim til ab byggja spítala, og koma upp
læknakennslu her f Reykjnvík ; þab er á þeirra ábyrg'ð j en minna
má þ,\ á þab,ab þeir hafa ekki stutt málið hfngað til, hvorki í eina
stefnuna ne aðra j þeir hafa eingi drög lagt til þess, ab koma máli

þessu í betra horf, en "erio hefir, og þeir hafa ekki í (ill þau ár,
sem Iíðín eru síðan 1847, getað kornib ser saman uin frumvarp eða
uppdstringur til reglugjörðar um reglulegri og betri heimtingu spítala-

hlutanna og stjórn spftalatekjannn; þeir hafa ekki, svo menn vitl,
neitt IIpor stigib í þá átt j þeir vilja allt um það hafa helburinn af
því, ab hafa hver sinn hluta sjó'ðsins undir sinni hendi og umráðum
einir saman, og sparhalda svo öllu ser til ágætis, án þess það megi
koma sjalfum þeim eða ö'ðrum ao Iíbi, líkt og grísld rlthöíundurínn .

sagN forbumium seppann í jötunnl, sem sjálfur ekki gat eUG heyið,
en vildi þó ekki lofa lömbunum ab snerta það. þab færi sannlega
betur á því, ef smtmenn landsins vildi sameina sig, ao minnsta kosti
um þab, ab semja frumvarp til reglugjörðarlnnar og senda það stjórn-
inni jþeir hertli satt Iib segja átt ab vera Mnir ao því fyrir laungu,
og þá bæði stjórnin og þíngið getað verlð Mib ab undirbúa mzilíð,

og herN þeir þar með unnið bæði málinu sjálfu og öllu landinu
míkið igagn, ómetanlega mikið gagn. Eg ætla ekki a~ fara út í hin
eínstaklegrí atrtðl málsins.

Konúngsfulltrúi: Út af athugasemdum hins hattvirta forseta
um það, a'b stjórnin hafi ekki veitt bæn alþíngls UIl1, a'ð spítalasjóð-
unum væri varið samkvæmt þVÍ, sem þíngio éskaðí, skal eg geta
þess, ab alþíngi hefir ekki enn þá felngið neitt vald til ab ráða yfir
sjóoum þessum, heldur er þíngsins vald ab eins ráðgefandl í því til-
liti, og ern þvf mótmæli þau, er hinn háttvírtí forseti virtist at bera
fram þingsíns vegna, astæðulaue, og það þess heldur, sem þíngfð hefir
1855 korníð með uppástúngu, sem það fell frá 1857, svo ekki er
hægt fyrir stjórnina einu sinni ab vita, hvað se ósk þíngslns. Ab
því leyti hinn háttvirti þíngmaður frá Reykjavík skoraði svo alvar-
lega á mig, ab skýra frá, hverjar rá'ðstafanir amtmaðurinn í vestur-
amtinu hef'bi gjört mco tilliti til þess, ab læknísembæuíð í nyrðra
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umdæmi amtsins stendur enn óveitt, þá er mer reyndar það mál
ókunnugt, en eg skal þó geta þess, að læknirinn þar dé :í fyrra
sumar, og ímynda eg mjer, ab skýrsla um dauðsfallíð hafi fr:i
vesturamtlnu farib til stj6rnarinnar ekki seinna en í júlí í fyrra,
því læknirinn í syðra umdæminu var settur til ab þjóna embætt-
inu frá 1. júli f. á., og hefir stjórnin svo sjálfsagt slegið upp
embættinu strax, en það er kunnugt, ab embætti her á landi, sem
losna ann ab ári?> eru venjulega "eitt á þann hátt, ab embættismað-
urinn geti farib híngað upp á næsta vori, svo þá gat aldrei verið
von á, ab nýr læknir kæmi í embættið fyr en í "or, og hefir því
ekki ,'erib astæða til, ab gjöra neitt í þvi umrædda tilefni fyr en
eptir ab það nú í vor hefir reynzt, ab einginn hefir sótt; hvað stjórn-
in í því tilefni hefir gjört, veit eg ekki, nema hvað heltyrbíð um þá
200 rd., ef til vill, stendur í sambandi vib það, en fyrir amtmannlnn í
vesturamtlnu hefir naumast verið tilefni til, ab gjöra neitt í þar umræddu
efni, fyr en í öllu falli nú. Áhrærandi það, sem minnzt hefir verið
á, ab tekjum spítalanna ætti ab "erja sem bezt, þá hefir stj6rnin skrif-
ab amtmönnunum um þab málefni, og er það þannig á góðum vegi.

H. G. Thordersen : Eg stend helzt upp til þess, ab þakka hin-
mn heiðruðu þíngmönnum, sem ábur hafa talað, að þeir lýsa því,
ab þeir eru þessu máli fylgjandi, og þa?> mun eingan geta furðað á
því, ab eg gefi atkvæði fyrir, að læknaskélí verði stofuaður, þar sem
eg hefi einlægt verið með því, ab auka her innlenda menntun, svo
ab "ii) gætum búið okkur til sjálfum embættismannaefni, án þess að
þurfa ab snýkja þab frá öðrum löndum. þa\') er nú reyndar eitt af
þeim hörmúngum, sem fyrir mig hafa komlð, ab heyra suma em-
bættismenn mæla á m6ti þessu, en því gleðilegra er þuð aptur, ab
heyra bændur vera því meðmæltu. Eins og eg var meðmæltur því,
að prestaskólinn yrði stofnaður, og þykist hafa talsvert stntt að því,
eins hlýt eg ab vilja gjöra allt mitt ítrasta til ab læknaskóli geti komizt
á, því það sjá allir, þar sem um líf og heilbrigði mann er að gjöra,
en víðast hvar í landinu nálega lækníslaust, ab það má ekki minna
vera, en einn læknir í hverri sýslu, og er þab einúngis til að byrja
með ; því þab eru sumar sýslur, sem ekki veitti af 4 læknum. þeg-
ar um svona míkib er að gjöra, þá held eg menn ætti ab reyna að
kornast hjá því, að þurfa ab Lí lækna senda híngab eins og ein-
hvers konar varning frá Kaupmannahöfn; enda eru menn her ekki
þeir tossar, að þeir ekki geti kennt aðalundírstöðnatrlðt læknisfræð-
innar, því þó ao það se yfir höfub nauðsynlegt í hverri vísindagrein
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a~ hafa yfirgnæfandi menntun, þá held eg það geti nægt her í landi,
ab hafa einstaka lærða menn i Iæknlsfræðinní, sem aptur kenni öðr-
um þa1>, sem í þessu efni her á landi er nauðsynlegast fyrir almenn-
ing, og má gjöra rá.b fyrir því, eins her eptir sem híngað til, ab
ekki eimíngis landlæknir, heldur fleiri leyti ser~í þessari sem annari
vísindagrein ítarlegri menntunar erlendis; en það, sem í þessu kem-
ur her í landi ab mestu haldi, er ab þekkja, hvað víð á á hverjum
stab, og þá einkennilegu sjúkdóma, sem her koma fyrir; eg verð
því ab fullyrða, að læknaskólinn er næst prestask6lanum sú nauð-
synlegasta stiptun her á landi. þab hefir verið marg kli fao á því
ber á þíngl, að eingir piltar muni koma i skóla þessa, sem nú á
ab stofna, en eg held það liggi þ6 í augu III uppi, að þegar menn sjá
útveg til ab koma börnum sínum her í embætti, án þess að leggja út
i þann mikla og mörgum 6bærilega kostnað, samt þá óvissu, sem
með því fylgir. að senda þau úng og éraðín á Kanpmannahafnarhé-
sk6la, þá muni fjölga piltum í hinum lærða skóla. Eg verð mikil-
lega ab þakka stjórninni og hinum hæstvirta konúnysfulltrúa fyrir,
ab þeir eru meðmæltir ab fjölga læknaembættunum, en þó mundi
þakklæti mitt verba enn meira, ef eg sæi, ab nokkuð kæml lít af
því, og ef ab læknar bættist víð, þá skyldi eg fyrst beiga mig fyrir
þeim, en meðan það ekki skeður, veit eg ekki, hvað það á ab þy'ba
meðan allt er gjört uppi í skýunum. það er Hh, sjálfsagt þakklæt-
ísvert, ab peningar eru gefnir til þessa, því það er gjört í beztu
ineiníngu. þó eg hafi nú verlð búinn ab hugsa mer ao taka eitt-
hvað meira fram, þá er eg búinn ab gleyma því, ber er líka of heitt
inni, enda er eg ekki góður kveldmaður ; en það er eitt atrlðí, sem
eg þó vildí enn þá taka fram, sem mer bæbí þykir mlkllsvert og
mer sjálfum er vlðkomandf þab er sumsé það, er hinn helðrabl þíng-
maður frá Gullbringusýslu skorabí á mig, að skýra frá því, hvað til
mín hefir komlð um spftalamalefulb. þao er .bíngt síðan ao stjórn-
in bar það undir álit mitt, hvernig haga skyldi spítalahlutnum, og
gjörbi eg mer hlð mesta ómak fyrir, að leysa svarið S,'O vill af hendi,
sem eg gat; skrifaði eg þá amtmönnunum fyrir norðan og vestan
um, ab þeir leti mig fá þær upplýsíngar, sem þeir gæti og vibkæmí
þeirra umdæmi; eptir ab eg hafði feínglð þær, rabfærbl eg mig víð
embættisbröður minn, stiptamtmanninn, og skrifabí svo stjórninni
lángt mál og með svo skýrum upplýsíngum, sem mer var unnt; eg
minntist þess bæði þá og optar, ab þeir á Suðurnesjum, hvar flestir
holdsveikir eru, og hvaðan mest er goldið til spítalans, virtist vel
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ab þ"í komnir, a'ð fá, eins og þeir hefði beðlð um, lækni fyrir sig.
par var einkum tekið fram, að búið væri ab aftaka spítalana í forn-
um skilníngi og gjöra tekjur þeirra ab læknasjdði, sem :í sínum tíma
ætti ao verja til endurbóta á læknaskipun í öllu landinu, og þótti
mer leiða af þessu, ab gjaldm;itanulll yrH þannig breytt, a'tJ á Iaudíð
allt yrði jitfruo hinum :irlegu tekjum spítalanna eptir fleiri ára með-
altali, og lllundi svo betur fara, en að gjald þetta til almennra þarfa
lenti á einum einasta atvinnuvegi, en með þessu varð þó að nema
úr lögum hina eldri spítalatilskipun. En skyldi þessu ei verba fram-

geingt, og heldur yrði afriíoio, ab halda við eldri gjaldmatann, var
stúnglð upp á því, að sett yrði svo mikíð peníngagjald á' hvert skip,
að til samans lagt mundi samsvara venjulegum árstekjum. Stjórn-
arráOib aðhylltist ekki þessa skoðun, og hefir svo staNo síðan, þáng-
að til eg fyrlr skömmu, mí Í sumar, fekl\: héraðhitand! brðf fr:i stjórn-
arraðinu, sem enn þá. leggur svo fyrir, að eg, eptir ab hara borið
þetta málefni undir amtmenn landsins, gefi um það mitt elgið álit,
og vona eg því, no þessu máli þoki eítthvað áfram fyrir næsta al-
þíngi, enda vildi eg fyrir mitt leyti óska, ao svo færi; því ekki kem-
ur annað verra verk fyrir mig, en að halda þessum spítalareíkn-
ingum í rettu horfi, auk þess athuga og ómaks, semIeíðír af því,
að nú er þúsundum saman l.inað út af þessum sjóbl, þar sem :iour
allt var ómakslaust sett í [nrðabdkarsjéblnu ; en af þessu leiðir, ab
við blskupsdæmlð eru hirzlur fullar af veðskuldabréfum, svo nærri
má geta, ab hver blskup mundi verða því Iegnastur, ef hann gæti
losast ,'io svo mlklun vanda og abyrgð, þó mer ekki þyki eg þurfi
ao gjöra alþíngi grein fyrir þessu m áli, þ/í hefi eg þó, vill það marg-
ftrekaða spftalaumtal her á þíngi, sem varð ao stefna al) mer ser í
lagi, og gjörO:i það stundum með þeim hætti, sem mer virtist heldur
nærgaungull, ekki stao:izt lelngnr að þegja við slíku, og þess vegna
í þetta skipti orðið svo margorður um þann hlut, sem eg á í þessu
máli, er eg vildi næði sem beztum rirslítum ; þVÍ þó eg vilji, að
sjóbur þessi gæti eflzt sem mest undir minni hendi, má eínginn ætla
eg liggi :i honum sem ormur lí gulli, heldur yrði eg þeim degi regn-
astur, að hann kæmist með löglegu III lí ti undan minni ábyrgð, og ab
honum yrði r.iðstafað sem bezt fyrir landíð.

Framsögumaður : Eg ætla þá enn þii ao: fara fáum 01'0-

um um þetta mál, þ6 aa þess gjörlst má ske ekki SYO mikil þörf,
þVÍ a~ eg vona, að ræða hins háttvirta forseta styoji í raun og veru
malið ; þar sem talað var um þann styrk, sem þeir f,i í Kaup-
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mannahðfn, sem lesa læknisfræði, þá veit eg ekki, hvað margir þeir
eru, sem geta felngíð hann (Arnliðtur 6lafsson: Víst hver í~-
lendíngur, sem les læknisfræ'bi); þessi styrkur fór ab vaxa, þegar
hann kom fyrir handan borðið, og eg er viss um, ab þessir 500 rd.
em ekkert betri nú, en 3 eða 400 rd, 1iður. þessi styrkur hefir ekki
verið veittur f 15 <Ír, líklega af því að einginn hefir viljað gefa sig
til að lesa læknísíræðl, en það hefir ekki tekið betru víð, þó þessir
200 rd. fylgdi með, því einginn hefir þrátt fyrir þa't> gefið slg til að
stúdðra. þao hefir verið sagt, að alþíngi ekki hafi ráð yfir þessum
spítalasjéðum. Inntektirnar em líka stopular, og þegar til á að taka,
fást DHl ske ekki skuldirnar inn kallaðar ; eg heyri líka, ao vor há-
æruverðugt biskup er orðinn leiður ii að fást við þessa reiknínga,
8\'0 ao hann nú vill stínga upp á hverju ráðl, sem er, til að losast
vib þenna spítalasjóo, og það væri því sannarlega illt, ef alþíngi
vildi fella þetta m.íl ; það er ekki elmingls fyrir mig, heldur fyrir
allt landið, er eg hel' tala. Eg se nú ekki önnur ráð, en að skýra
hellbrtgðlsraðlnu frá, að heldsveikír hafi þörf 1i þessu spftalafé, og

að mðr þyki ráo að taka til þess, svo að það gjöri nokkurt gagn,
og með því hefi eg lett byröinni á mer. Eg heit, ab amtrnanninum
í vesturamtinu mundi veita það nógu þúngt, að forsvara heilbrlgðís-
áatandlð þar, þar sem ekki er nema einn einasti læknir, og sem ekki
er seð, hvað míkíð gagn hefir gjört, því það eru nú 3· rír sfðan að
eg hefi Ielngib nokkrar ekýrelur um bólusetníngu í vesturamtinu, og
mðr finnst það vera bein skylda hins hæstvírta konúngsfulltrúa,
ao stuðla til, að læknir feingist sem fyrst í vesturanulð. Eg ætla
nú ekki að fara fleirum orðum um þetta mál að sinni, en elnringls
minna þíngið á, að fara eptir þeirri stefnu, sem mest er samkvæm
þjóðviljanum og þörf lands vors, og undir eins happasælust og af-
fara bezt fyrir alla þ.í stóru mergð af hjalparlausum sjúklíngum, er

nú finnast í landi voru.
Stefán Jónsson: Eg hefi allt af verið með þessu máli híngað

til, en eg heyri, ao þessi breytíngaratkvæðl, sem her eru, fá mjög
misjafna dóma, svo eg veit ekki fyrir hverju þeirra eg á að gefa
atkvæði mitt. Eg get ekki skilið, hvernig ágreiníngsatkvæði þíng-
mannsins frá Norður-Þíngeyjaesýslu á að geta fellt málið, og eg get
ekki skilið í því, þó Norðlendíngar ekki vilji missa þenna eina litla
stofn, sem eptir er, þar sem þeir nú bæði hafa misst biskupsstélinn,
skólann og prentsmíðjuna. Eg vero því ab halda mer til þessa á-
grelníngsatkvæðls, þyí að eg get 6mögulega seð, að það verði mál-
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inu til hindrunar. Hinn héttvirtl (ramsögumaður hefir optlega sýnt
fram á, hvað þessi læknakennsla væri óhentug og ónóg, þegar verður
a~ sækja hana suður til Danmerkur, og eg játa honum { því og
held líka það eigi víð, þó um dýralækníngar væri ab gjöra; eg held
þá sjálfsagt, að honum væri bezt ætlandí, ab hafa kennsluna á hendi,
og þá ætti honum a'l> þykja vænt um, af> sjúkrnhúsin yrði víðar en

í Reykjavík handa þessum úngu læknum, til ab kenna þar, þegar
þeir koma út um landíð.

Ásgeir Einarsson: Eg veit mí ekki, hvort öðrum hefir Iundlzt,
eins og mer, en mer fannst strokkurinn vera kaldur mína hjá þíng-
manni Borgílrbínga ; mer fannst ræða hans vera öll í molum, eins

og sagt er að tllberasmjörlð fari víb krossinn, og held eg hann hafi
blynnt að breytíngaratkvæðí mínu til að splundra málinu, eins og öll
ræða hans bendir til; eg vil nú ekki, að mál þetta ónýtist, og því
vildi eg gjarnan taka breytíngaratkvæbl mitt aptur, ef þa'ð gæti orbíð

til þess, að halda málinu saman; en ef eg tek mitt breytíngaratkvæðl
aptur, þá vil eg, að þeir, sem eiga hin brcytíngaratkvæðín, taki þau
líka aptur, nema þíngmaðurlnn úr Gullbríngusýslu, þ\'í eg vil, a'ð
breytíngaratkvæði hans undir statli'b e verði samþykkt. Þíllgma'ðnr

BorgfirNnga sagN, að styrkur, sem íslenzkir stúdentar hafa í Kaup-
mannahöfn, væri 500 rd. á ári, og þó þetta se nú góður styrkur, ætli
það verði þó ekki eins notalegt, ab hafa þenna styrk hðrna ? Þegar
talað var um laga skólann, þótti mönnum allir vegir færir, en ekki
núna, þó a~ menn mí hafi nokkur efni yfir höndum, og þörf se á,
a~ koma upp þessari stofnun. þa~ hefir verið kvíðíð fyrir Því, u'ð
fáir mundi sækja læknasköla, en ætli verði ekki sama með lagaskel-

ann, og þó vlldu allir halda honum áfram, og menn tóku þ a~ sem
ástæðu með lagaskélanum, ab ef hann kæmist á, þá kynní piltar a~
fjölga í skóla; því skyldí þeir þá ekki eins lJölga, ef Iælmaskóli
kæmist á? Þa~ er ekki nýtt, þó þessum Sisyphussteini se "elt frá
hásæti konúngs(ulltrúa í [,íng alþingismanna; því þegar það var
fyrst rætt 1847, fundust konúngsfulltrúa þab nógar mdtb.írur Ii móti
málinu, að landlæknirinn, sem þá var, var ekki með þvi, og þá gilti
álit þíngsins ekkert; en nú, þegar landlæknirinn og þíngtð er á einu
máli, þá segir konúngsfulltrúi, a~ ekkert gildi, nema álit stjórnar-
innar, sem hefir sýnt, ab henni væri ekkert annt um þetta mál, með
því, a'l> Mn ekki hefir skipt ser af því, ab koma betra fyrlrkomulagt
á heimtíngu spítalahlutanna. Ætli þa'ð se nú þá rétt, a'ð sleppa
þessu máli núna? Eg fyrir mitt leyti vil annaðhvort, að þínglð bíðji
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um eitthyab, sem geingur, eða sleppa því alveg. Eg ætla ekki kon-
úngs(ulltrúa það, ab leggja á móti þínginu og landlækninum í þessu
máli; mer þykir líklegt það fari, eins og í fjárklábamálinu. Hann
tók ekki fyrst "el undir það, ab það kæmist inn á þfngíð, en 10faN
síðan öllu göðu, Og þó hann fyrdt hafi verið á móti þessu máli, þá
kann ab vera, ab hann verði það ekki allt af, því eg hélt, ab hon-
um væri það ekki alvara, ab mæla á móti því. Eg ætti mí kann
ske ekki ab vera djarfmæltur í þessu máli, ef eg liti eins á Vestur-
land og sumir á Norburland ; en Vestflrbíngum er farib ab leiðast, ab
hafa ab eins 1 danskan lækni á öllu Vesturlandi, sem ekki getur
verið alstabar, þó hann se géður ab ferðast, og hefir hinn helðraðí
framsögumaður sýnt framkvæmdir hans í einu atrlðí, og það er ekki
heldur von á því, ab maður með holdi og beini, geti annað öllu því,
sem hann hefir ab gjöra, ef til gagns á ab koma. Margir hafa vor-
kennt Norðlendíngum, þó þeir vilji fá spítala hjá ser, en annaðhvort
finnst mer, ab menn vilji hlutinn, eða ekki. Ef þeir vilja fá sjúkra-
húe, þá vilja Vestfirúíngar það ekki síður; en það hefir ekki kornið
greinileg skýrsla um þab, hvort öllu þessu verðl korníð til vegar,
Konúngs(ulltrúi sagði, ab þíngíð hefði komið með sínar nýju nppá-
stringur 1857, á'bur en konúngurinn heföl sagt álit sitt um bænar-
skrá þíngsins 1855. En eg tek nú breytíngaratkvæði mín aptur, er
ab hinn 6. konúngkjörni þfngmaður álítur, ab þau spilli fyrir málinu
(Arn7j6tur Ola(sson: þá tek eg þau upp); en eg óttast mest, ab
minni hluti nefndarinnar muni ekki sleppa uppástúngu sinni j eg vil,
ab menn se samhuga í þessu máli, því eg er hræddur um, ab ann-
ars muni mótstöðumenn aðaluppastríngunnar verða :meðal í hendi
stjórnarinnar, til ab eyða málinu, og stjórnin muni álíta málið 6-
karrað, og muni gefa því litla áheyrn, einkum er konúngs(ulltrúi er
á móti því.

Framsögumaðttr: Eg verð ab skora á þíngmenn, a'b þeir taki
breytíngaratkvæðl sín aptur, ef þeir vilja ab málinu verði framgeingt;
því ef menn verða samhuga í því, þli kunna menn ab geta þokað
því svo, ab frumvarp verði lagt fyrir næsta þíng, en ef menn tvístr-
ast og hinn hæstvirti konúngs(ulltrúi er ,i móti því, þá verbur eingu
framgeingt; og einkum er eg hræddur um, ab minna hlutans ágrein-
Ingsatkvæbl steypi öllu málinu. þab værl því hlð sama, sem ab senda
ekki neitt til stjórnarinnar, ef ab víð ætlum ab senda þetta svona
halíkarrað til hennar.

Gísli Brynjúl(sson: Eg verð nú fyrst ab þakka hinum hátt~
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virta þíngmanni Strandamanna fyrir þab, a~ hann var svo fús á, ab
taka aptur breytingaratkvæði sitt, og sýndi hann í því sem optar,
a~ hann er mjög sáttgjarn maður sem Hallur at Síðu, er hann lagði
Ljót SOIl sinn ógildan; því þó það nú kunni að "em satt, a~ breyt-
íugaratkvæðí þetta er ei berandi saman víð Ljót, þá er það þó æfin-
lega þakkarvert. að hafa viljað leggja það í sölurnar, til þess a'l>
spilla ei fyrir málinu, einkum þar eð eg held, a'l> söm skoðun korni
þó í raun og veru fram í því a~ miklu leyti; þYÍ eg skal "em
manna fúsastur á ao játa, að leikmenn muni opt geta orðið allt eins
göðir læknar eins og hinir lærðu, þar sem eg held, a~ þetta se mest
undir mittúrunnl komið, EII eg er þó hins vegar eins sannfærour nm,
a~ það nú ab eim; lllundi verða til ab spilla fyrir málinu ,"i'O stjórn-
ina, a~ vera að fara fram á, a~ leikmenn skyldi og læra í lækna-
skóla her, til þess að verða læknar með sama reiti og sk61ageingnir
menn, og því þakka eg hinum háttvlrta þíngmannl cnn svo mjög
fyrir alla aðferð hans í malinu. Eg" ætla því næst einkum að snúa
mer til þess, sem hinn htittvlrti þingmaður sagðl, er nú situr í sæti
konúngs(ulltrúa, því frli honum hafa nú komíð fram mestar og veru-
legastar mótbárur á móti stofnun lagaskóla her í landi, og furðaði eg
mig þó mikillega á, að þær skyldi koma fram á þann hátt, sem
þær nú hafa kornið fram lí. þa~ hefir opt verið sagt um Dani, að
þeir væri hðgömagjarnlr, og segi eg það þó ekki, því eg hefi fundið
svo margt ágætt í Danmörku, bæði lljá körlum og konum, að mer
liggur næstum því via að segja, ef þa~ ætti her við, a~ ,,~lfka trú
hefi eg ekki íundlð í ísrael". En það verð eg þó ab segja, og það
held eg se ólán Dana með tilliti til Íslands, a~:;e þeir hegémagjarn-
ir, þá. hefir sú hegómagirni einkum lýðt ser í allri stjórn þeirra á
þsssu landi, þar sem svo er ab sjá, sem þeim of opt hafi verið ann-
ara um, að stjórna því a~ eins sem mest að nafninu til, heldur en
svo, að báðum mætti verða sem mest gagn a~ í raun og "eru. Og
hvað eru nú orð hins hæstvirta konúngsfulltrúa annað, en allt í
þessa sömu stefnuna, þar sem það allt af skín út IÍr þeim, að dönsku
stjórninni sýnist a~ vera annara um, a~ það enn í nokkurn tíma
megi heita svo, a~ íslenzkir helmar læri víð háskólann í Höfn, held-
ur en hitt, að landið megi verða sem bezt byrgt ab læknum, og
aðhjúkrun vi~ sjúka menn, á þann hátt, sem því nægir? Se ei þetta
hðgömaglrnd, að hugsa meira um fánýtt nafn fyrir kaskölann í Kaup-
mannahöfn, heldur en hitt, ab bjarga Yi~ því landi, sem menn eiga
a'l> stj6rna, þá veit eg ei .hva~ hegömagírnd er; og skal eg þyí ei
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eyða fleiri orðum til ab mótmæla slíkum mótbárum, með því eg og
verð a'ð treysta því, að stjórnin meb eingu móti geti haft slfka skoð-
un á málinu, þó hinn hæstvírtí konúngs{ulltrúi sýnist vilja reyna að
telja mönnum trú um það. Vi'b\"íl,jandi því, sem hinn háttvirtl þíng-
maður Borgfírðínga mælti, verð eg og að segja það, sem sjaldan hefir
kornið fyrir um hann, a'b eg skll nú með eingu móti, til hvers hann
eiginlega "ar að tala það, sem hann talaði, nema ef 13\"0 skyldi vera,
að hann einmitt hefir viljað æra sig í þessu, sem mer einu sinni varð
á að segja, a'b mönnum yrðl Ulll of á að gjöra her á þíngi, al> strokka
nefnilega, og strokka SYO aldrei komi smjör; því eg veit enn alls
ekki, hvað hinn luíttvirt! þínginaður eiginlega ætluð! ser, og víst er
þab, að smjörlð kom aldrei hjá honum, og skal eg þó vera manna
Iúsastur á að j.ita, a'ð fáum mun stundum vera lægnára að gjöra

smjör, þó ei se nema með orðunum tómum, en honum. Hið einasta,
sem eg nam lif orðum hans, var það, al> hann haust ætla a'b styðja
breytíngaratkvæðl þíngmunnslns úr Strandasýslu, en þar sem hann
nú hefir tekið það aptur -til þess, a'b sýna sáttgirni sína, þá vona eg
þó, að þíngmaður Borgfirðfnga muni hika ser víð, að taka það upp

aptur, svo menn neyðíst ei til að halda um hann, að hann að eins
gjöri það til þess, ab geta verið hinum sem gagnstæðaetur í hinu göða,
Ao öðru leyti skal eg nú ei fara fleiri orðum um þetta, en að eins geta
þess, meb tilliti til þess, sem hinn hattvlrti þfugmaður úr Suour-Þíngllyj-
arsýslu sagði við nndírbuníngsurnræðuna og "eik nokkuð ao mer, að rángt
væri ao svipta nú Norðurland þessari einustu stofnun, sem ept.ir væri
af hinum sérstaklegu stofnunum þess, að eg get með eingu móti se'b,
a'ð Möðruícllsspftall se nokkur sérstakleg stofnun fyrir Norðurland,
sem vert ;;e um al') tala; eg sakna yíst eingu síður en flestir aðrlr

Norðlendingar blskupsstéls og skóla á Hólum, en spftalana getur mer
ei dottið í hug ab bera saman við slíkar þjóðstofnanlr, sem vlssu-
lega máttu vera vottur um það, sem gott var og einkennilegt í hverj-
um landsparti fyrir sig, og allt þjéðlff hans því gat safnast utanað,
En um spítalana má eingan veginn segja, ao þeir se á nokkurn hátt
einkennileg stofnun fyrir landsljérbúnguna, sízt eptir að menn hafa
heyrt hinar ágætu upplýsingar um uppruna þeirra í öllum löndum,
er framsögumaður nú hefir sagt 058; og þess utan bætist það nú
enn \"io um Möðrufellsspftala, að amtmaður Norðlendfnga hefir ny-
lega sagt mer, að hann se nú lagour níður, og tekjunum a~ eins
safnað í sjó~, svo mer er mikill efi á því, hvort hinn háttvirti þíng-
maður Su~ur-Þíngeyínga mundi nokkurn tíma lifa þann dag, ab hann
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gæti feingið hjúkrun á því sjúkrahúsi, þó hann svo yrði eins gamall
og sagt er um Örvar-Odd. Mer virðíst því svo, sem einginn Norð-
lendíngur ætti a~ hita það hafa áhrif á atkvæðugrelðslu sína í þessu
máli, a'ð hann ímyndaði ser að hann svipti Norðurland einhverri göðrl
og því eiginlegri stofnun, með því að fallast mí á, að nota Möðru-
fel\:3spítalafe svo sem meiri hlutinn' hefir stúngtð upp á; því her er

eingan veginn verið a~ tala nm, ab svipta Norðurland nokkurri slíkri
stofnun, heldur að eins hitt, hvort menn eigi nú heldur að stæla
eptir hinu víðfræga testament! Jóns lí Böggvistöðum, og llíta sjóM
liggja gagnslausa og ónotaða sinn í hverju laginu, eða þá reyna sem
fyrst að koma einhverju almennilegu til leiðar, með því ao steypa
þeim öllum saman og nota svo. Eg vil nú biðja alla þíngmenn að
athuga vel, áður en þeir gefa atkvæði sín, hvort ei muni vera rett-
ari hin síðarl aðferðin, og einkum bi~ eg Ncrðlendínga ao íhuga

það, ab einmitt með því að gjöra sitt til að læknaskóli og spítali
verði stofnaður í Reykjavík á þenna hátt, muni þeir einnig útvega
Norburlandí serstakan spítala fyr, en með nokkru öðru móti.

Framsögumaður : Eg er nú orðinn vongöður, eins og hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi, því a~ margir hafa nú teklð vel undir
málið í þá stefnu, sem eg óska, og eg vona, a~ þíngið fallist lÍ meira

hlutann; en eg er líka farinn að fá aðra von af þeim ræðum, er
fluttar hafa verið, þá von, að læknaskólinn kann ske geti notið gó~s
af þessum styrk stjórnarinnar, þánnig a~ hann verði veittur nokkr-
um af þeim, sem sækja þenna skóla, því heldur sem eg ekki veit
betur, en a~ þeir, sem nú ganga á prestaskólann, fái styrk úr 1l1Í-

skdlasjéðnum. Eg vona, að þegar raðherrann lítur í náo til vor, þá
muni hann styrkja oss, því að hann veit, að "dau~nr einginn, drott-
inn, þer dýrCl í þessum heimi ter"; en eg vona, að _mönnum takist a~
sannfæra stjórnina um, að Sll einasti mrití til þess, a~ fá læknaskipun, er
kennsla í landinu sjálfu.

Jón Sigurðsson fd GautWndum: Eg skildi ekki hafa staMo
upp, til að tala í þessu máli, hefði þíngrnaður Bkagflrðínga ekki yrt
íí mig. Hann sagði nefnilega, að hann þekkti ekki neina stofnun,
sem hefðl verið sérstakleg fyrir Norðurland, nema hefði það verið
HólastoU og skóli; það má nú að vísu skoða þetta á marga vegi,
en eg held þó hinn helðraðl þíngrnaður verði að vera mer samdóma
í því, að Mö~rnfelli!spítali se eingu síður sðrstaklegur fyrir Norður-
land, en Hólaskóli var; því meðan Mö~rurellsspítali var notaður eða
brúkabur til aðhjúkrunar handa holdsveikum, þá nutu þess Norðlend-
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Ingar einir, og vorn þetta ekki svo ómerkileg hlunnindi, a~ vert !le

ab sleppa þeim fyrir eintóma óvissu og ímynduð not af þessum st6rll
spítala, sem á ab drífa upp her í Reykjavík. Þab" má gjarnan vera,
ef þingmaður Skagfírðínga "ill, ab HólastólI með öllu því, sem þar
til heyrði, hafi "erið eign alls landsíns ; en hann verbur þá aptur ab
samsinna mðr í því, að spítalarnir í hverju amti se eign þess, og
þó þeir Dll sem stendur se miður notaðir, en vera skyldi, þá er eing-
an veginn ástæða til, ab upp hefja þá fyrir það, heldur ætti ab safna
tekjum þeirra og halda þeim sem bezt saman, til að koma þeim sjálf-
um í sem bezt horf. En það er ekki SYO ab skilja, að amtmennim-
ir eigi ab safna fe þeirra saman, til ab liggja í hnigum rívaxtarlaust,

heldur á að verja því til nauðsynlegrar endurbótar á spítölunum
sjálfum. Þíngmaður Skagfirðínga heit það þyrfti heilan Örfar-Odds-

aldur, til að sjá, að slíkt kæmi ab tilætluðu IiN; en eg vona, að það
mundi sýna sig, meðan "ib lifum baðlr, ef við verðum ekki því
skammlífari. Fyrir leifarnar, sem gjört er ráb fyrir ab eptir verðl
af spítalafénu, þegar búið er a'b koma upp sjúkrahúsi og læknaskóla her í
Reykjavík, vil eg líti'b gefa; og eg held sannarlega, að við Norðlendíngar
verðum aldrei sælir af þeim. Menn eru líka orðnir svo hvekktir á
þessum áætlunum, því þab er vant a~ skorta nokkuð í, þegar á að
fara ab framkvæma. Við höfum dæmið fyrir okkur af húsinu, sem
,-er erum í; þVÍ allir muna, hvað feb hrökk, sem ætlað var til að
koma því upp, og svona hefir gelnglð um fleiri af þessum byggíng-
um, sem gjörbar hafa verið á opinberan kostnað, það er ekki svo
ab skilja, að eg se á móti málinu sjálfu ; það se fjærri mer, og eg
vil miklu fremur þakka hinum 6. konúngkjörna þíngmanni fyrir þann
áhuga og ahíð, sem hann sýnir í því; en eg vil eimíngis biðja menn
að kasta ekki þúngum steini á oss Norðlendínga, þó við þykjumst
hafa til rðttinda ab telja í þessu efni. Þíngmabllr Strandarnanna
hefir, að eg held, mísskíllð þíngmann Borgfirðínga ; það er ekki svo
kaldur hjá honum strokkurinn, sem hann ætlar, og hann þarf ekki
að óttast fyrir því, að hann sklljl sig ekki; en bera á eg honum
kveðju þessa þíngmanns með þeim ummælum, að fyrst hann hafi mí
unnið það til friðarins, ab bera þenna króa sinn, sem hann á á at-
kvæðaekrannt út á bl.ihjarnlð, þ.í ætlar hann ab sýna þab dreing-
lyndí, ab taka hann upp, og vonar, ab ser heppnist ab tjarga í hon-
um lífinu, þó hann hafi ekki annað ab gefa honum, en helmsrilrn-
ar, sem þó aldrei þykja serlega kostgðbar, því tllberasmjörlnn vill
hann l,lta hann halda. Eg finn ekki ástæ~1l til að tala um þessi
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breytíngaratkvæðl ; eg fellst lÍ ekkert af þeim, nema minna hlutann
o'g viðaukaatkvæði þíngmannsins úr Gullbrfngusýslu undir staflið e.

Framsögumaður .' Eg á a~ bera þíngmanni Suður-Þíngeyínga
kveðju frá þíngmanni Bkagflrðínga og segja honum, ab hann þykist
vera eins göður Norðlendíngur fyrir það, þó hann vilji ekki láta sjóM
standa énotaða, eh liggja á þeim eins og ormur á gulli. Eg fyrir
mitt leyti held, a~ norðurarntið þurfi mí nærfellt eins mikið lækna
með og vesturamtið, og ekki sfður, Eg vona og, að læknaefnin gæti
numið nærfellt eins fljótt það, sem þau þyrfti, eins og presta efnin, en
það er eimíngis um ab gjöra, eins og eg mí þegar optslnnls hefi
sagt, a~ flýta nuílínu. Eg ætla ekki að tala margt móti þíngmanni
Su~ur-Þíngeyínga, því eg ætla honum ekki það, að þa~ hafi verið
tilgángur hans, a~ spilla málinu; en þa~ er mikið Ielngið, kann ske
allt, ef víð fáum málinu framgeingt nú í þ/í stefnu, er nefndin fer
fram á; svo getum við talað um hitt á næsta þíngi; það er nóg
eptir, þó víð komumst yfir þenna leggjabrjót og þessi klúngur, sem
velta í veginn frá ýmsum stöðum ; kann ske við komum svo í fagr-
an dal, þegar því er lokið, og þá flíum vi~ tíma til að skoða okk-
ur um. Eg er VestfirMngur, og þó óska eg ekki, ab allt dragist
vestur, og sama mundi vera, þó eg væri Norðlendíngnr ; en það
gleður mig, a~ VestfirMngar sýna dreingiyndi í þessu mall, og vilja
leggja allt í sölurnar til þess, sem þeir álíta bezt fyrir allt landið,
og má það kalla bæði rett og dreingilegt. Eg legg nú málic>í dóm
alþíngls, og vona, að dómurinn falli vel. Eg óska vegna fóst\lrjar~-
ar vorrar af heilum hug, að mallð fái göðan framg:íng, og eg legg
ekki óvináttu á neinn, þó hann haldi fram meiníngu sinni, því eg
tala eptir sannfæríngu minni, og hiö sama veit eg þeir gjöra. Eg
held þa'b se hinn bezti vegur, til að koma málinu á rekspöl, ef spf-
talinn kæmist upp, og sprtalasjébírnir yr'bi lagaðír, og það yrði ekki
einúngis gott fyrir þá einstöku, sem næði til spítalans, heldur mundi
það verða hið happasælasta fyrir alla og fyrir landið sjálft.

Indriði Gíslason.' Eg ætla mí ekki a~ standa npp til þess, a~
fara lángt út í þetta mal, nema a~ eins a'ð gjöra grein fyrir þVÍ,
hvernig eg ætla að greiða atkvæði mitt. Þegar nú eg lít til minna
hluta nefndarinnar, þá mælir þó töluverð sanngirni fram með hon-
um, og ab norður - og vesturamtsbúum er mikil verkun, þótt
þeir heima hjá ser vilji njóta spítalasjó'ba sinna; eg get því ei ann-
ab, en mælt fram með uppástúngu þíngmanns Norður-þfngeyíngn.
þa'b þykir mer og ótilhlýMlegt, að geta þess til stjórnarinnar, ab hún
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ekki styrki þessa stofnun neitt, því það er svo sem sjálfsagt, a~ hún

gjörir það, og má þá koma upp skóla og spítala her í Reykjavík
af sjóc>i spítalans í suðuramtínu, og þeim hálfu leigum spítalafjár-
ins úr hinum ömtnnum, og svo með þeim styrk, er stjórnin veitir.
þac> væri, finnst mer, allt öðru máli aC>gegna, ef fjárhagur vor
yrM a~ skilinn, og ver þá værum einir um að koma okkur upp
læknaskóla ; þá væri mjög mlkið eðlilegra, ab draga allt í eitt, eink-
um þegar lítil efni væri fyrir hendi. þessi skoðun mín er eíngan

veginn af neinni hlutdrægni, heldur af Því, hvernig enn á stendur
með fjárhaginn. Eg gel því atkvæði fyrir fyrstu niðurlagsatrlðnrn
meira hlutans, og ágreíníngsatkvæbl þíngmanns Norður-þíngeyínga,

en ekki meira hlutans undir staflíð e, nema ef hitt fellur.
þar sem að hinn 6. konúngkjörni gaf mer tilefni til aC>minnast

á bólusetnínguna, þá skal eg leyfa mer ab geta þess, að þau 9 ár,
sí~an eg vestur kom, hefi eg ekki vitað til, ab þar hafi verið sett
bóla, að minnsta kosti ekki nálægt mer, og sízt aC>gagni; eina skorpu
hefi. eg a~ eins séð, en hana samt ónýta, því hún var reynd. þar
sem það er altízka her á þfngi, að einn þingmanna skilar til ann-

ars, þá skal eg geta þess, að þfngrnaður EyfirMnga beiddi mig ab
segja þíngmanni Skagfirbínga, aC>ekki væri kom iC>svo lángt enn, a~
Böggvistaðalegatið væri búið að græða allt landið, einkum þar e~
bulð væri að taka töluvert af því,

Framsögumaður : Eg held það veiti ekki ar spttalasjöðnum,
þ6 sumir haldi helmíngurinn se nógur, en eg vona, eins og eg svo
opt hefi sagt, ab þíngmenn gái a~ mótsögninni, sem í því liggur,
ef menn látast vilja einn hlut, en eigi meðalíð, er þar til þðnar, og
það er víst, a~ uppástúnga minna hlutans er vel hugsuð, til a~
koma málinu fremur aptur á bak en áfram.

Forseti: þar nú eigi taka fleiri til máls, er ályktarumræðu
málsins lokið, og skal eg því biðja menn gánga til atkvæða sam-
kvæmt atkvæC>askránni.

Var síðan gelngíð til atkvæða, og felln þau þannig:
1. Nefndin (1. uppastringuatríðl), samþykkt með 23 atkv.
2. Nefndin (álitic> sem fyrirsögn eptirfylgjandi atriða):

a, Breytíngar- og viðaukaatkvæðí Ásgeirs Einarssonar, tekið
aptur af uppastringumanni, en upp tekið af þíngmanni Borg-
firðínga, fellt með 16 atkv. gegn 5.

b, Nefndin (2. uppástúnguatriM stafi. a), samþykkt með 21
atkv. gegn 2.
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e, Nefndin (2. upp.istúnguatríðí statt b), samþykkt með 23 at-
kvæðum gegn 1.

d, Varaathæbi Ásgeirs Einarssonar (víð 2. b og e), tekið
aptur af uppástúngumanni, en Arn7jótur Ólafsson tók þa~
að ser, fellt með 14 atkvæðum gegn 5.

e, Viðaukaatkvæði Guðmundar Brandssonar, samþykkt í einu
hljóði.

f, BreytíngaratkvæOi Magnúsar Andressonar (við meira hlutans
stafi. e, og við uppástúngu minna hlutans stafl, h og i), fellt

~með 19 atkv. gegn 2.
g, Breytíngaratkvæðí Guðmundar Brandssonar (við meira hlut-

ans stafi. e og ,-ið uppástringu minna hlutans stafi. h og i),
fellt með 17 atkv. gegn 1.

h, Minni hluti nefndarinnar Sveinn Skúlason (ágreiníngsat-
kvæði vlb uppásténgu meira hlutans stafi. e (stafi. i), fellt
með 15 ath. gegn 8.

i, Meiri hluti nefndarinnar (2. uppástúnguatríðí stafi. e), samþykkt
með 21 atkv. gegn 3.

3. Hvort rita skuli konúngi bænarekra (samkvæmt þessari atkvæða-
greiðslu), samþykkt með 19 atkv. gegn 5.

Forseti gat þess, að á næsta fundi á morgun kæmi til ályktar-
umræðu málið um laun ýmissa embættismanna, til undírbriníngsum-
ræðu rnalíð um endurgjald jarðamatskostnaðarins og um ráð við
hallæri og almennri neyð, og ákvað fund á morgun kl. 11.

Fundi slitið.

16. ágúst - fertugasti fundur.
Allir á fundi.
Forseti gat þess, a~ innanþíngsskrifararnir hefði ekki getað kom-

izt yfir, að semja þíngbókina, vegna þess, að kveldfundurinn hefði
orðíð svo lángur í gær.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá. tll tílyktarumræðu og
atkvæðagreíðslu konúnglegt frumvarp um laun ýmissa embættis-
manna. Framsögumaður er hinn háttvirti þingmaður Ísflrðínga,
Eg hefi látio prenta atkvæðaakra í málinu, og vona, að hinir heiðr-
uðu þingmenn hafi hana fyrir ser.
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Atkvæbalkrá
í málinu (kgl. frumvarp), nm laun ýmsra embættismanna á Islandi.
1. a; Meiri hluti nefndarinnar:

Ab í 1. uppastungu meira hlutans verði, í staðinn fyrir ,)laUlL
embættismanna", sett: "launabót embættiemamno".

b, Meiri hluti nefndarinnar (1. uppástúnguatriM):
Ab alþíngi ráM konúngi frá, ab láta þetta frumvarp þannig
lagað koma út sem opið bréf, heldur ab ákvarðunir þær, sem
gjörbar verba um laun embættismanna her á landi, verði
teknar í fjárhagslögin árlega, eða á annan hátt ákveðnar,
meðan svo stendur, sem nú er.

2. Varaatkvæði Peturs Peturssonar:
Ab alþíngi ráN konúngi frá, ab láta þetta frumvarp þannig lag-
ab koma út sem opið bref, heldur ab ákvarðanir þess, um laun
embættismanna her á landi, verðl me~ hæfilegum breytíngum
teknar í fjárhagslögin árlega, eða á annan hátt ákveðnar, meðan
svo stendur, sem nú er.

3. Meiri hluti nefndarinnar (2. uppástúnguatriM):
Ab alþíngi blðji konúng, ab hann vilji mildilega ~já S1"O um, að
embættismenn her á landi njóti alls þess [afnréttis og allrar
þeirrar sanngirni með tilliti til launa þeirra, sem fremst má
verða, í samanburði "i~ samkynja embættismenn í Danmörku,
meðan ekki er aðskilinn fjárhagur íslands og Danmerkur.

4. Víðauka-atkvæðí H. Kr. Friðrikssonar vib 2. nfðurlagsatriðí
meira hluta nefndarinnar (tölul. 3), ab vib enda tölulíðsíns
verði bætt:
þannig ab:
a, Stlptamtmaðurinnn og biskupinn fái í laun hvor 3,600 rd.;

auk þess veitist þeim árleg Iaunavíðbét 200 rd, fyrir hver
5 ár, sem þeir eru í embættunum; þó geta laun þeirra eigi
hærri <>rbiben 4,600. Auk þess fær stlptamtmaður 400 rd,
i borðfð.
Enn fremur biskupinn 200 rd. á ári, eins og ab undanförnu,
í staðtnn fyrir leigulausan bústað og embættísjörb,

b, Amtmennirnir í vesturumdæminu og í norður- og autur-um-
dæminu fá í laun 2,600 rd. á ári hvor; þar ab auki veitist
þeim árleg launavíðbðt, 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem þeir
eru í embættunum; þó geta laun þeirra eigi hærri orðið, en
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3,600 rd. Auk þess fær amtmaðurinn í vesturumdæminu
200 rd. á ári fyrir leigulausan bústað og embættisjörð.

e, Landfógetinn fær í laun ] ,000 rd. á ári; auk þess veltíst
honum launavibbót, 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem hann er í
embættinu, þó svo, a~ launin geta eigi hærri orði~ en 1,600
rd, Auk þess fær hann 150 rd. í luisaleigustyrk.

d, Yfirdómurinn í hinum íslenzka landsyfirréttl fær í laun 3,000
rd. á ári, og hvor meðdómandanna 1,600 rd. Auk þess fá
þeir í. Iaunavíðbét 200 rd, fyrir hver 3 ár, sem þeir eru i
embættunum, þó svo, að laun yfirdómarans eigi geta hærri
orðið en 4,000 rd., og laun hvors me'ðdómarans 2,400. Hinn
fyrri me'ðdómandi heldur eptirlelðís þeim 250 rd. á ári, sem
honum ao undanförnu hafa verið veittir úr dömsmalasjöbn-
um; aptur á móti falla burtu þeir 50 rd., sem hinn annar
meðdérnarí hefir Ielnglð úr sama sjó'ði.

e, Landlæknirinn fær í laun 1,200 rd. á ári, og hver héraðs-
læknir 600 rd.; þar að auki fá þessir embættismenn 100 rd,
launavíðbót á lÍri fyrir hver 3 ár, sem þeir eru í ernbætt-

unum, þó svo, að laun landlæknisins eigi geta hærri orðlð,
en 1,600 rd., og laun hvers héraðslæknis eigi hærri, en 1,000
rd. Auk þess fá landlæknirinn og hinir 3 héraðslæknar
hinn sama hú8aleig~styrk, sem þeir hafa híngað til haft.

f, Forstöðumaður prestaskólans og skólastjóri víb hinn lærða

skóla í Reykjavík fá í laun 1,600 rd. hvor; þar ab auki fá
þeir í Iaunavíðböt 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í
embættunum; þó geta laun þeirra eigi hærri orbíð en 2,200
rd, Skólastjóri fær þar a'l> auki frían bústað í skólahúsinu,
og íorstöbumabur prestaskólans 200 rd,

Yfirkennarinn "i~ hinn lærða skóla fær í laun 1,000 rd. á
ári'; auk þess veitist honum 200 rd. viobót fyrir hver 5 ár,
sem hann er í embættinu; þó geta laun hans eigi hærri
orðið en 1,600 rd. Yfirkennarinn, sem nú er, heldur þeim
hrisalelgustyrk, sem hann hefir haft, 150 rd. á ári.

Undirkennararnir "Hl prestaskólann og hinn lærða skóla
skulu hafa 600 rd. í laun á ári; auk þess fá þeir hver um
sig 100 rd. víbbdt fyrir hver 3 ár, sem þeir eru í ernbætt-
unum, þó geta laun þeirra eigi hærri or'ðio, en 1,200 rd. á
ári. Enn fremur fær hinn fyrri kennari vi'/) prestaskólann
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og þrír hinir elztu undirkennarar "ib latínuskólann 100 rd.
í hésaleígustyrk.

Fyrir þau störf, sem einum af undírkennurunum víð skól-
ann verba á hendur falin, sem umsjónarmanni skólans, verb-
ur honum veitt 300 rd. borgun á ári.

Saungkennari skólans, sem jafnframt er organsleíkarí dóm-
kirkjunnar, og her eptir skal skyldur til, ab kenna presta-
skólamönnum ab tóna, fær í laun 400 rd.; 50 rd. víðbdt
veitist honum fyrir hver 3 ár, sem hann gegnir þessari
þjónustu; þó geta laun hans eigi hærri orMtl en 600 rd,

Íþróttakennarinn fær í laun 200 rd., þar ab auki veitist
50 rd. fyrir hver 3 ár, sem hann gegnir þeirri þjónustu; þó
geta laun hans eigi hærri orMð en 300 rd.

Dyravörbur skólans fær 250 rd. á ári, og er hann hefir
haft það starf á hendi í 5 ár, fær hann 300 rd.

g, Sýslurnaburinn í Gullbríngusýslu fær úr ríkissjó'ði 400 rd, á
ári hverju.

h, Dómkirkjupresturinn í Reykjavík fær á ári hverju 400 rd.
úr rfklssjóði, auk þess húsaleigustyrks, sem hann nú hefir.

5. Breytíngaratkv. hins sama:
Ab hinn 3. tölulíður í uppástúngum meira hluta nefndarinnar
orðíst þannig:
"Ab launavlðbét þá, sem áhebin verbur handa einbættismönnum
her á landi, þeim er fá laun úr ríkíssjéði, fái þeir frá 1. degi
aprílmanaðar 1860".

6. Meiri hluti nefndarinnar (3. uppást.atr.):
Ab sú launavíðbót, sem ákve'ðin verbur handa embættismönnum
her á landi, þeim er fá laun úr ríkissjóbi, verði ákveðin sem
fyrst ab verba má.

7. Vlbaukaatkvæðl Benedikts Þórðarsonar:
Ab eptir or'ðib: "ríkissjóbF( bætist inn í: "og dömkírkjuprestinum"
verði og s. frv.

8. Breytíngaratkvæðl Sveins Skúlasonm' og Guðmundar Brands-
sonar, vib frumv. 1. gr. (tölul. 11).
Ab 1. grein (tölul. 11.), orðist þannig:
Stlptamtmaðurlnn og biskupinn fá í laun 2,800 rd. hvor, þar ab
auki fá þeir í launaviðbót 200 rd. fyrir hver 3 ár, sem þeir eru
í embættunurn, þó mega laun þeirra eigi hærri verba en 3,400
rd, þar ab auki fær sttptamtmaðurlnn 400 rd. í borMl.
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Amtmaðurinn í norður- og austurumdæminu og amtmaðurinn í
vesturumdæmínu fá í laun 2,200 rd. hvor á ári, þar að auki
veltist þeim árleg Iaunavlðböt 200 rd. fyrir hver 5 <Ír, sem þeir
eru í embættinu, þó geta laun þeirra eigi hærri orðlb en 3,000 rd.
Landfógetinn fær í laun, 1,000 rd. á árl; þar að auki veltíst
honum í launaviðbót 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem hann er í
embættinu; þó mega laun hans eigi hærri verða en 1,600 rd.
Enn fremur fær biskupinn og amtmaðurinn í vesturumdærnluu, eins
og að undanförnu, 200 rd. á ári, í staðinn fyrir fríau bústað
og embættisjörð. Landfdgetlnn fær 150 rd, í húsaleigustyrk
eins og híngað til.

9. Minni hluti nefndarinnar, (breytíngaruppástúnga við frumv.
1. gr.):

Að í 1. gr. frumvarpsíns í sta~ 400 rd. verði sett: ,,800 rd",
(í borðfé),

10. Hinn sami:
A~ við niðurlag 1. gr. bætist: "þar að auki fær hann (land-
fógetinn) 150 rd. í húsaleigustyrk sem híngað til".

ll. Frum varpsins 1. grein:
Stlptamtmaðurinn og biskuplnn fú í laun 3,000 rd. hvor; þar
a~ auki fær hinn fyrrnefndi 400 rd. í boröfð. Amtmaðurinn í
norður- og austurumdæminu og amtmaðurinn í vesturunidæm-
inu fá í laun 2,000 rd. hvor á ári; þar ab auki veitist þeilll
árleg Iaunavibböt, 200rd. fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í
embættunum ; þó geta laun þeirra eigi orðið hærri en 2,800 rd.

Enn fremur fær biskupinn og amtmaðurinn í vestummdæm-
inu, eins og að undanförnu, 200 rd. á ári, í staðinn fyrir frían
bristað og embættisjörð.

Landfógetinn fær í laun 1,000 rd,
12. Breytíngaratkvæðí Jóns Peturssonar, "ið frumv. 2. gr. (tölul.

15.):
Að laun hinna dómaranna verði ákveðin til 1,400 rd., og hækki
til 2,200rd.

13. Breyt.atkv, Sveins Skúlasonar og Guðmundar Brandssonar,
víð frumv. 2. gr. (tölul. 15.), samþykkt af mlnna hlutanum:
Að 2. gr. (tölul. 15.) orðíst þannig: Háyfirdómarinn í hinum
íslenska Iandsyfirrétti fær í laun 2,200 rd. <Í ári, og þar að auki
fær hann 200 rd. Í launavíðbót fyrir hver 3 ár, sem hann er í
embættinu. Dómararnir fá 1,200 rd. í laun hvor þeirra, og þar
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aCl auki 200 rd. í launavíbbét fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í
embættunum, þó geta eigi laun háyfird6marans orMÍl hærri, o.
s. frv.

14. Minni hl. nefnd., breyt. uppást. ,'iCl frumv. 2. gr. (tölul. 15.):
A?J fyrri hluti 2. gr. orðíst þannig:
Hayfírdémarínn í hinum íslenzka Iandsyfirréttl fær í laun 2,200
rd. éÍ ári, og þar a'b auki fær hann 200 rd, í Iaunavíðbét fyrir

hver 3 ár, sem hann er í embættinu. D6mararnir fá 1,000 rd.
í laun, hvor þeirra, og þar aCl auki 200 rd. í launavíðbót fyrir
hver 5 ár, sem þeir eru í ernbættunum. þó geta, o. s, frv.

15. Frumvarpsins 2. gr.:
Forsetinn í hinum íslenzka landsyflrréttl fær í laun 2,000 rd. á
ári, og hinir dómararnir 1000 rd. hvor; þar að auki fá þeir í
launavíðbót 200 rd. árlega fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í em-
bættunum ; þ6 geta ekki laun forsetans or'biClhærri en 3,000 rd. ,
og laun hinna d6maranna eigi hærri en 2,000 rd. á ári. Hinn
fyrsti mebdömarí heldur eptirleíðls þeim 250 rd. á ári, sem hon-
um hafa aCl undanförnu verið veittir úr ddmsmálasjóðnum ; þar

á m6t skulu falla burtu þeir 50 rd., sem annar niebddmarl hefir
feínglð úr sama sj6M.

16. Minni hluti nefndarinnar, breytíngaruppástúnga ,'iCl frumvarps-
ins 3. gr.
ACl í 3. gr. frumvarpsins, í stað ,,1,000 rd." í upphafi greinar-
innar, verði sett: ,,1,200 rd. (og í stal> » 1,400 rd. (( í sömu grein,

verði sett »1,600 rd."
17. Frumvarpsíne 3. grein.:

Landlæknirinn fær í laun 1,000 rd. á ári, og héraðslæknamtr

600 rd. hver; þar aCl auki fá þessir embættismenn 100 rd. í
launavíbbot á ári fyrir hver 3 ár, sem þeir eru í ernbættua-
um j þ6 geta laun landlæknis eigi orðíð hærri en 1,400 rd. og
laun héraðslækna eigi hærri en 1,000 rd. á ári.

þar aCl auki fær Iandlæknirinn og hinir 3 héraðslæknar þann
hinn sama húsalelgustyrk, sem þeir hafa híngað til haft.

18. Jtlinni hluti nefndarinnar, breytíngaruppástúnga:
ACl 1. og 2. kafli 4. gr. (tölul. 19.) orðist þannig:
Forstöðumaður prestaskólans í Reykjavík fær í laun 1,800 rd. á
ári, og þar að auki i launavíðbét 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem
hann er í embættinu. þó geta laun hans eigi orðið hærri, en
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2,400 rd. Hann fær þar a~ auki 150 rd. í húsaleigu eins og
híngað til.

Fyrri kennarinn víð prestaskólann fær í laun 1,000 rd. á ári;
200 rd. viðbót veltíst honum fyrir hver 5 ár, sem hann er í
embættinu. þó geta laun hans eigi orMð hærri en 1,600 rd.
Hinn annar kennari við skóla þenna fær í laun 700 rd. á ári;
100 rd. veitist honum fyrir hver 3 ár, sem hann er í embætt-
inu, þó mega laun hans eigi hærri verða en 1,200 rd.

Skélauielstarinn við hinn lærða skóla í Reykjavík fær í laun
1,600 rd, á ári; þar ab auki fær hann í launavlðböt 200 rd.
fyrir hver 5 ár, sem hann er í embættinu. þó geta laun hans
eigi hærri orðið en 2,200 rd. Skólameistari nn fær þar ab auki
frían bústað í skólahúsinu eins og híngað til.

Yfirkennarinn við hinn lærða skóla o. s, frv.
19. Frumv, 4. gr. Log 2. kafli.

Forstöðumaður prestaskólans og skólastjórnarinn víð hinn lærða
skóla í Reykjavík fá í laun 1,600 rd. hvor; þar að auki fá þeir
í launavíðböt 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í ernbætt-
unum; þó geta laun þeirra eigi orðíð hærri en 2,200 rd.; skóla-
stjórnarinn fær þar að auki frían bústað i skólahúsinu, og for-
stöðumaður prestaskólans 150,rd. til húsaleigu, eins og híngað
til.

Yfirkennarinn víð hinn lærða skóla fær í laun 1,000 rd.; 200
rd. viðbót veitist honum fyrir hver 5 ár, sem hann er i embætt-
inu; þó geta laun hans eigi orðið hærri en 1,600 rd, Yfirkenn-
arinn, sem nú er, skal, meðan hann er í embættinu, halda þeim
húsaleigustyrk, sem hann ao undanförnu hefir haft, 150 rd. ár-
lega. þar á móti fá eptirmenn hans í embættinu eigi slíkan
húsaleigustyrk.

20. Breyt.atkv. Sveins Skúlasonar og Guðmundar Brandssonar
(samþ. af minna hlut.):
A~ 3. kafli 4. gr. (tölul. 23.) orðist þannig: Undirkennararnir
víð hinn lærða skóla skulu hafa í laun 600 rd.; 100 rd. viðbót
veitist þeim fyrir hver 3 ár, sem þeir eru í embættunum; þó
geta eigi laun þeirra orði~ hærri en 1,200 rd. þar a~ auki
halda þrír hinir elztu undirkennarar þeim húsaleígustyrk, er þeir
hafa haft híngað til.

21. Minni hl., breyt.uppást.:
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A~ í 3. kafla 4. greinar verði orðín : "prestaskólann og" felld
burt, og a'ð ,,500 rd." í sama kalla breytist í J)600 rd,a

22. Frumvarpsíns 4. gr., 3. kafli:
Undirkennararnir við prestaskólann og hinn lærða skóla skulu
hafa í laun 500 rd. á ári; 100 rd. "i'ðbót veltlet þeim fyrir hver
3 ár, sem þeir eru í embættunum ; þ6 geta laun þeirra eigi.
orNb hærri en 1,000 rd.

23. Frumv, 4. gr. 4. kall:
Fyrir þau störf, er einum af undlrkennurunum víð skólann verða
á hendur falin, sem umsjónarmanni skólans, veitist 300 rd. borg-
un á ári.

24. Breyt.atkv, Sveins Skúlasonar og Guðmundar Brandssonar,
(samþykkt af minna hlut.):
A'ð 4. gr. 5. kafli (tölul. 25.) orðíst þannig:
Saungkennari skólans, sem einnig er orgunsleíkarl d6mkirkjunn-
ar, og her eptir skal skyldur ab kenna prestaskólamönnum all
tóna, fær í laun 400 rd. á ári; 50 rd. víðbét veitist honum fyrir
hver 5 ár, sem hann gegnir þessari þjónustu; þó geta laun
hans eigi orðið hærri en 600 rd.

25. Frumv. 4. gr. 5. kafli:
Saungkennari skólans, sem einnig er organsleíkarl dómkirkjunn-
ar, og her eptir skal skyldur a'ð kenna prestaskólamönnum a'ð
tóna, Iær í laun 300 rd.; 25 rd, viðbót veitist honum fyrir hver
3 ár, sem hann gegnir þessari þjónustu; þó geta laun hani!
eigi orOi'ð hærri en 400 rd,

26. Breytíngaratkv. Guðmundar Brandssonar:
A'ð seinasti (6.) kafli 4. greinar (tölul. 27) breytist þannig:
Íþróttakennarinn fær í laun 250 dali. þar að auki veitast hon-
um 50 dalir fyrir hver 5 ár, sem hann gegnir þjónustunni; þó
geta laun hans ekki orðið hærri en 400 dalir".

27. Frumv. 4. gr., 6. kafli:
Íþróttakennarinn fær í laun 200 rd.; þar að auki veitast honum
25 rd, fyrir hver 5 ár, sem hann gegnir þjónustunni, þó 8VO,

a'ð laun hans ekki verði hærri en 300 rd.).
28. Viðaukaatkvæði við 4. gr. frumvarpsins:

a, Sveins Skúlasonar og Guðmundar Brandssonar :
"Dyravör'ður sk61ans fær 250 rd. á ári; þar ab auki fær
hann 50 rd., þegar hann hefir verlð 5 ár í þeirri þj6nustu,
og verba þá laun hans úr því 300 rd. ".
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b, Minna hluta nefndarinnar:
Dórnkirkjupresturinn í Reykjavík fær fyrst um sinn 250 rd.
í laun úr ríkissjóði auk hrisaleigustyrkslns.

e, Sveins Skúlasonar og Guðmundar Brandssonar (samþ. af
minna hL):
Sýsluniaðurinn í Kjósar- og Gullbríngusýslu fær úr ríkissj óM
400 rd., í stað þeirra 235 rd., er hann nú hefir.

d, Páls Sigurðssonar:
Að sýslumaðurinn Ii Vestmannaeyjum fái í launaviðbút 200 rd.

e, Benedikts Þórðarsonar:
"Að komingur mildilegast veiti sýslumönnum í Snæfellanes-,
Barðastrandar-, Ísafjarðar- og Strandasýslum nokkra launa-
,'it bót af ríkissjóði, og eins nokkurt fe til nauðsynlegrar upp-
bótar öllum hinum fátækari prestaköllum í landinu".

f, Jóns Sigurðssonar fd Tandraseli :
A~ allir hreppstjórar á Íslandi fái laun úr ríkissjóði, jafnt
við samkynja embættismenn í Danmörku.

Málið afhendt framsögu manni.
Framsögumaður (Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn): AI-

þíngi er það kunnugt, að lagafrumvarp þetta vill ákveða um laun
þeirra embættismanna, sem hafa laun úr rfklssjdðuurn. Her er því að
eins talað um nokkra fáa embættismenn. Nefndin hefir nú bent til
þess, að ef frumvarpio yrði nú samþykkt, eins og það er, þá yrðí
verk það. sem alþíngi ynni í því efni, ekki annað, en hálfverk, þVÍ
meðan Ísland ekki hefir ráð á Ij.írhag sínum, og meðan hann er í
sambandi víð hin dönsku fjárhagsm,il, og látinn standa undir álykt-
un rfklsþíngslns í Danmörku, þá sýndist meira hlutanum það hvorki
nauðsynlegt ne hagkvæmt, að ráða alþíngi til, að kasta atkvæði sínu
burtu, heldur áleit hann, að þíngið ætti einúngis að halda fram þeirri
sanngirniskröfu, að íslenzkir embættismenn hefbí jafnrétti víð tilsvar-
andi danska embættismenn. Nefndinni þótti ekki vera tekið tillit
til þessa jafnrettis í frumvarpinu, og meiri hlutinn gat þVÍ ekki fall-
izt á, að stínga upp á launahækkun hja einstökum embættisinönn-
um; atkvæði alþingis yl M eptir því ekki annað, en formið eitt, og
alþíngi gjörM sig þá a~ rá~gjafarþíllgi, ekki konungs, heldur hins
danska ríkisþíngs, og rfkísþíngið gæti samt sem áður farið með þetta
nuil, eins og þa~ vildi; það eru ekki heldur komnar neinar skýrslur
frá stjórninni um þetta mál því til upplýsíngar, og þess vegna vildi
meiri hlutinn aa eins taka það frá almennu sjóllarnliM; meiri hlutinn
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vildi því fremur fylgja þessari skoðun fram, sem þa~ er ómögulegt,
a~ segja með ástæðum, hvers vegna þessi embættismaður eigi ab
hafa 1800 rd., en hinn 1600 rd., hvers "egna þessi ,eigi aa hafa 1000
rd., en hinn ekki nema 300 rd. Eg se ekki, hvernig þíngmenn geta
gefið utkvæðl um slíkt, svo þeir se sannfærðir um, að eingum se
gjört órétt ; þa'll sýnir sig líka á elnstökum upp.ístúngum, sem gjörðar
hafa verið, til hvers nrísskllníngs þetta getur gefið (.st.æou; því hér

eru komnar fram uppasningur um, að hækka laun embættismanna,
sem eingin laun fá úr ríkissjéðnum. og loksins eru gjörðar uppá-

stúngur um þá, sem ekki eru einu sinni embættismenn, þessi uppá-
stringa þingmanns Mýrarnanna er að því leyti heppileg, að Inín er
eins konar kímilegt bros til allra hinna upp.ístringnanna, og hrin er
því heppilegri, sem þíngmaðurínn "eit, a~ það fæst, sem hann bíður

um, þó "er biðjum ekki; hreppstjórar eru ekki embættismenn, og hrepp-
stjórar í Danmörku eru ekki embættismenn, og hafa eingin laun úr ríkis-
sjóonum; það er því ekkert hægra, en að uppfylla þ.í bón hans, a~ hrepp-
stjórar á Íslandi hafi jafnrétti "ia samkynja embættismenn íDanmörku.

Halldór Jðnseon : "Fæst orð hafa minnsta ábyrga"; það er því
góo regla, sem eg gjarnan vildi fylgja, a~ tala sem minnst
um það, sem maður finnur, a~ hann hefir ekki 'vit á. En ar
því, ab þíngmenn verða að minnsta kosti með atkvæðagrelðslunnl,
ab láta einhverja meining í ljósi um þau málefni, sem fyrir koma,
skal eg leyfa mer ;I~ fara um málefni þetta nokkrum orðum, Eg

skal ekki leyfa mer a~ dæma um, hvaða áhrif þa~ muni hafa á
fjárhagsmál Íslands og ástand Iandsins yfir höfuð, en eprlrtektaverh-
ar eru þó ástæður frumvarpsins á 7. bls., þar sem tala\) er um þann
litla jöfnub, sem verða mundi milli tekja þeirra, er í ríklssjéðínn

renna frá Íslandi, og þess kostnaðar, er af stjórn þess leiddi. Eptir-
tektarvert finnst mer það líka, að þetta beiðraða þíng hefir ekki
fundið neitt tilefni til að hræra við nokkrum samjöfnuði milli em-
bættismanna her á landi, sem f,í laun ar ríki~sjóði, og hinna, sem
ekki fá þau þaðan ; til þessa er þó gefin fullkomin bendíng í ástæð-
um frumvarpsins bls. 5., þar sem talað er um, a~ nefndinni, sem
kosin var í Iaunamallð á þjéðþínglnu, hafi þótt laun þau, er stúngi~
var upp á, nokkuð há, og hiin hafi ótt,lzt, að þau kynni ao koma í
bága vio það, hvernig þeim embættismönnum á Íslandi verour laun-
að, sem ekki fá laun sín úr rtklssjöðí. ' Mer liggur nú vio að spá

því, að sá muni koma tíminn, ab óumflýjanlegt verði, að gjöra þenna
samjöfnub, ef ekki á að verða skortur á prestum í landinu; þíngið
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v ill , atl her komist ;Í lagaskóli og lælmaskóIi; er það nú ekki mJog
eðlilegt, ef þessu yrði franigelngt, að stúdentar skoðuðu vel huga sinn
um það, í hvern skólann þeir vildi gánga, og ao þeir mundi hugsa
á þessa leið : já, atl gánga f prestaskólann, það er Í sannleika ekki

mjög aúgeingilegt eða girnilegt; af því hefi eg litla von um sæmi-
legt uppeldi; þá er hitt töluvert álitlegra, að gánga í annanhvorn
hinn skólann; það mun kosta mig líkt, en þá fæ eg á eptir góo
laun? Eg ahrærl einúngis þetta atriði af því, ao mer finnst þatl
mjög thugunarvert, en eingan veginn af því, þao vona eg aú allir
hinir h:ítt\ irtu þingmenn se sannfærðlr um, að eg álíti ekki æski-
legt, já, með öllu nnuðsynlegt, aú embættismenn hafi sæmileg laun.

Ekki veit eg mí annars, hVCTl!,ighinn háttvirti þíngmaður Borg-
firðínga, sem er í Illinna hlutanum, getur sagt, að rektor við lat-
.ínuskólann og forstöðumaður prestaskélans hafi minni laun (eða

muni hafa það eptir upp.istringum lllinna hlutans), heldur en svari
beztn brauðum á landinu; eg þekki ekki þau, sem megi telja 1,600
til 1,800 rd., þaú skyldi þá vera Hólmar eður Vestmannaeyjar, og tel
eg það þó ólíklegt, og varla vert, að nefna það, þar sem beztu
brauðin yfir höfuð munu vera frá. 600 rd. til 1,000 rd. í hæsta lagi.
Hinn háttvirti þíngmabur Skagflrðínga sagði við undirbúníngsnmræb-

una, aú mál þetta hefði ekki svo mikla þýOíngu í tilliti til ríkis-
sjóúsins; hitt væri eiginlega hin sanna þýúíng, að þegar þíngið nú
stýngi upp á launum fyrir embættismenn landsins, þá segbl það
eiginlega þetta: svona ætlum við að launa embættlsrnönnum okkar,
þegar vlð getum T:Íúiú því sjálfir. En það er nú má ske ekki kornið

að þVÍ enn, og er þVÍ líklega vel snemmt, að lýsa þessu yfir; þegar
að þessu kæmi, yrði líklega á margt ao líta, og kann ske ekki helzt
samanburðinn við embættismenn í Danmörku, þó hann sé, í öllu falli
eins og nú stendur, mjög svo eblílegnr. Hvað nú áliti meira og
minna hlutans Í nefndinni vibvíkur, þá er það al'i eins formhlið málsins,
sem þá á greinir um, og verð eg heldur að fallast á ,ílit meira hlut-
ans, og get ekki skilið, a~ stefna sú, sem meiri hlutinn hefir tekið,
skaði neitt málið, þar sem eld, ert er dregið IÍr jafnrettishelmtíug-
unni; og hvort sem minni hlutinn og breytíngaratkvæðín spilla etur
bæta, vona eg, að aldrei fari svo, að íslenzku embættismennirnir f:ii
minna, en stúngið er upp á ( Irumvarplnn ; enda hafa sumir hinir
hattvirtu þíngmenn, sem her eiga hlut a~ máli, Iatíð her í ljósi, að
þeir væri ánægðir, ef svo færi.

Guðmundur Brandsson: "þatl er gott a~ gjöra vel, og hitta
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sjálfan sig Iyrír". þa~ mun ekki vera faríð þess á leit, a~ embætt-

ismennirnir fái launaviðbót ástæðulaust, því þeir munu hafa þess
fulla þörf. þeir hafa líka opt fylgt okkur i þjóðmálefnum , og þá
ættum vi~ líka að fylgja þeim i þeim málum, sem þeim vi~ koma,
og þó a~ embættismennirnir sumir ekki hafi viljað tnia þingmönnum
fyrir fj;írhagsmálefnum Íslands, þá er nú bezt, að við sýnum, a~
okkur se þó trriandi fyrir þeim; embættismennirnlr hafa að vísu
litla tiltrú haft til þíngslns híngað til, heldur til stjórnarinnar og
rfklsþíngsins í Danmörku, sem þeir hafa sent bænarskrár um launa-
vlðbætur, og hafa þeir þó í sumu öðru tilliti verið mj1íg varasamir,
a'ð snerta rfkissjribinn. þa'ð er reyndar satt, ali alþíngi hefir ekki
haft r;í'ð á (j;írhagsmálefnum Íslands, en þeir stuðluðu ekki til þess,
að þíngið feingi það, og var atkvæðagreiðsla sumra þeirra í fj,ír-
hagsmálinu 1857 ljósasti votturinn um slíkt; en mer sýnist samt, ali
þegar ríkisdagurínn ber það undir þíngið, hvort hækka skuli laun

embættísmannanna, þá eigum "er að sýna, að ver séum menn vi'ð
embættismenn vora, og þó þa'ð hafi verið sagt, ali þa~ se a~ taka
fe úr annara vösum, a~ vísa á rfktssjéðlnn, þá er það ekki víst, ef
rett er ali gá'ð, hver tekur fe úr annara vösum , hvort það eru Ís-
lendíngar e'ða Danir, því slíkir relkníngar eru enn ekki fullskoðaðír,
og því síður samþykktir af Íslands hálfu; og vona eg. að þingmenn
sýni það mi, að þeir vilji hlynna að embættismönnum landsins. Meiri
hlutinn hefir sýnt meiri tiltrú til ríkisþíngs Dana, en minni hlutinn, sem
ekki treystir rfkteþíngínu eða stjórninni til þess, a'ð veita íslenzku em-

bættismönnunum [afnrðtti vi~ hina dönsku. Fyrir meira hlutanum hefir
vakað mismunurinn á ríkisembættÍl:nuönnunum og landsembættismönn-
unum, sem svo hafa verið kallaðir síðan á þjöðfundlnnm, þegar stjórnin

skoðaði landið eins og sveit eða hera'ð i Danmörku, og vill því stuðla
til, a~ þessir verði ekki settir á öæðra bekk, en embættismenn D11Ð8,

sem ern í líkri stöðu, Stjórnin og rfldsþínglð hefir nú með frum-
varpi því, sem hrin í þessu máli lagði fyrir alþíngi, játa'ð 6kunnug-
leika sinn á því, hvað her ætti víð, þegar lnin og þing Dana treyst-
-Ist ekki til, upp á sitt eíndæml, að skamta embættismönnum her, svo
í lagi færi, og því er það skylda vor, a'ð svara einhverju eindregi~,
þegar víð erum spurðir um þetta; en þó þessir ríkisemhættismenn eða
hirðmenn Danakonúngs, sem hafa haft og hafa mötuneyti með Dönum,
ae traust og aðstoð stjórnarinnar, þll þurfum víð samt þeirra "ill,
eins og þeir þurfa vor. Þegar sagt hefir verið, a~ þetta fe væri
tekið frá Dönum, þá get eg ekki se~ það, því stjórnin skoðar ríki8sjó~-
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inn eins og forðabrir alls ríkisins, og er þá re þetta ekki fremur tek-
ið frá Dönum, en okkur, og er því sanngjörn krafa meira hlutans,
en það er að sjá, sem minni hluti nefndarinnar skoði Í~land sem
nokkurs konar selstöðu frá Danmörku, og álítur, a'/) stjórnin megi ekki

gefa þeim vinnumönnum sínum, sem her ern, eins mikið kaup, eins
og öðrum vínnumönnum sínum, sem hún heldur á heimabriinu. Ef

nú meiri hlutinn fellur, vil eg samt þetta heldur, en ekki neitt; því
eg trúi ekki stjórninni svo, ao eg se ekki hræddur um, ab hún muni

kann ske annars leggja mál þetta upp á hylluna. Ef embættismenn
vorir líða skort, þá er það skylda vor, að hlynna að þeim, og því
hefi eg geingið inn á minna hlutann til vara, ef meiri hlutinn fellur.
Eg ætla mí ekld að minnast á iill breytfngaratkvæbin, sem komin ern
fram í þessu máli, en breytíngaratkvæðl þíngmanns Reykvíkínga sýn-
ist mer vera nokkurs konar afrnmhnld, eða ritskýrfng meira hluta

nefndarinnar; því hann hefir stúngio upp á, að hækka laun þeirra her,
samkvæmt því, sem er í Danmörku, og koma sum þeirra saman við
breytíngaratkvæbí mín og þíngmannsins IÍr Norðnr-þíngeyjnrsýslu,

sem minni hlutinn einnig hefir geingið inn á, en sum þeirra mis-
muna líka töluvert ; við héldum nú, ab embættismenn vorir mundi

láta ser lynda hið minna, þegar hið meira ekki gæti feingizt, og
þess vegna míðuðum víð ekki þessar okkar uppastungur eingaungu
við laun samkynja embættismanna í Danmörku. Ver vildum að
nokkru leyti nema af þann mikla mismun, sem er á launum hinna
æeri og lægri embættismanna; þVÍ ef dýrtíðin er tllfínnanleg fyrir hina
æðri, þá er hún það ekki sföur fyrir hina lægri; en um lægstu em-
bættismennina varð nokkur ;ígreinÍngur; um saungkennara skólans urð-
um víð á endanum á eitt sáttir, þó sumum sýndist, að laun hans
mætti vera nokkru lægri, en her er upp á stúnglð; en mer sýnist
það aðgætandi, að sá maður, sem mí er þar saungkennarí, hefir orðið
að sækja menntnn sína erlendis, og se það kostnaðarsamt fyrir aðra,
að læra þar aðrar menntir, þ,i mun það ekki hafa verið kostnaðar-
laust fyrir hann; það er líka auðvitað, að hann þarf að halda við
menntun sinni, en til þess þarf hann að útvega ser bækur og áhöld,
og er þa'ð ekki kostnaðarlaust fyrir hann heldur en aðra; við verð-
um líka að gæta þess, að hann er sá fyrsti, sem brotið hefir ísinn
með kennslu í þessari grein, og víl eg því ekki stuðla til þess, að
hann se hrakinn í burtu, og neyddur til, að sækja um lélegt brauð,
því eg álít það bæði rýr'ð og skaða fyrir Reykjavík; það er ekki
heldur svo líti'/) varið í það, ab hann kenni skélapíltum reglulegan
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saung, því frá skólanum dreifist sauagurínn aptur út, og kemst inn
f alþÝ~lllífi~. Íslendíngar hafa líka verib sagðlr þúnglyndir, og þd
kennt um, a~ her væri elngar skemmtanir, en eg þekki ekki þá skemmt-
un, sem se skemmtllegri, eða saklausari, en fallegur saungur og
hljóUærasl<íttur samfara saungnum, og YCr~ eg þvi að vera fastur á
þvf, a~ þín ga) gángil inn á uppastungu mína, þó meiri hlutinn ekki
hafi tekið það til greina, og það er ekki heldur eins her ástatt fyrir
saungkennaranum, og saungkennurum í öðrum löndum; þeir geta þar
unnið ser mlkíð inn privat, og eins og haft er tillit til þess "ill
laun stlptamtmannslns, að margir sæki hann heim, og /lb hann verði
ab taka rausnarlega ~•.i~ þeim, eins þykir mer ekki ólíklegt, að margir
lllunisækja þann eina saungkennara, sem til er, heim, og værl þab
þá injiig ösamboðíð líst hans, ef hann ekki heíðl efni til, að taka
þeim vel; einkum meina eg þetta tíl ritlendra, sem þykir mikið koma
til alls þess, sem fagurt el' og vel fer. Eg var mí einn á bandi
með íþróttakenuarann í skólanum, og þó þessar æfingar se nýstár-
legar, þá eru þær þó nauðsynlegar í skóla, og æfa pilta í líðugleík-
og fimni, og þó sá kennari, sem nú er, se útlendur, og hafi fleira
víð ab sty~jast, en laun þau ein, sem hann fær fyrir íþróttakennsl-
una, þá getur kennarinn seinna orðíð innlendur, og þá getur vel
verið, ab glímumar okkar gömlu lifni upp aptur, og óska eg þess,
að svo verði, því þær eru þær einu menjar, sem víð höfum eptir
af okkar fornu íþróttum; en þess er mí lítil von sem stendur, þd r

dansinn el' meira metinn, þó hann se bæðí útlendur og óþjóMegur.
Um dyravörðinn voru menn samþykkir,og þíngmaður Reykvíkínga,
sem er kennarl wlð skólann, gekk inn á mína skoðun, Dyravörður-
inn mun líka vera svo bundinn víð sýslun sína, a~ hann mun ekki
geta gjiirt ser mlkið annað til þarfa, og sjá þá allir, að honum muni
ekki nægja 200 rd. Hvað snertir laun sýslumannsins í Gullbríngu-
og Kjésarsýslu, þá hefir áður komið uppástúnga til þíngsíns um,
a~ rífka laun hans, og voru þó tekjur hans meiri þá, en nú, því
síðan hefir feb fallið; en upp.isningan fekk þá ekki framgáng, vegna
þess, a~ þá komu svo mörg breytíngaratkvæðl fram víð það mál,
og sem geingu í þá stefnu, að bæta laun annara sýslumanna. En
það hefir verill játab, að þörf ~e á, að hækka laun hans, og þar
sem nú ekki er farib framá, a~ hækka þau enn meir en rúma 100
rd., þá vona eg, að uppastúnga þessi verði samþykkt. Hvab lög-
regluþjdnana snertir, þá heIt hinn 4. konúngkjörni þíngmaður, ab
þa'b mundi spilla fyrir málinu, a'b stínga upp á því, a~ þeir feingi
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launavíðbót úr rfkissjéðnum, þar eð stjórnin skoðaði þá sem bæj-

arins þjóna, en ekki sem ríkisins þjóna; en allir sjá þó, hversu ónóg-
ir 150 rd. eru handa þeim, því þeir verða þó a'l> vera bundnir db
búsýslnn sína, og gjöri eg rá'l> fyrir, a'l> einginn víljl vera í stö'l>u
þessari til leingdar, nema hann geti feingi'l> launavíðhét. þá er nú
líka sakurgjaldssjéðurlnn og hafnarsjóðurinn a'l> grípa til, og er ekki
ómögulegt, a'l> þeir geti felnglð viðbót af þessum sjöðum, og tel eg
víst, a'l> land- og bæjarfógeti nn her sjái einhver rá'l> til, a'l> svo verðí,
eða þá aukin laun manna þessara á einhvern annan hátt. Eg hefi
líka heyrt sagt, a'l> einn lögregluþjónninn fái laun sín úr suðuramts-
jafnaðarsjöbnum, og a'l> menn álíti, ab þab se með samþykki alþíng-
is, "egna þess a'l> það samþykkti 1853, ab kostnað þann, sem þyrfti
til ab framfylgja verslunarlögunum skyldi grelða á þenna hátt, og
þ~ ætla eg þetta ynnist á þinginu með einum atkvæbísmun ; þab þótti
nauðsynlegt, ab bæta þessum eina þjóni vi'l> her í Reykjavík, af því
búizt nr vib mikilli aðsókn útlendra; en mer sýnist þessi þjónn vera
meir í þarfir bæjarins, og hefðí því átt ab koma til álita alþingis,
hvort þessum lögregluþjénl ætti a'l> borga af jafnaðarsjöðnum, en
stjórniil hefir ekki lagt það fyrir þíngið og hefir hún þó lofað því j

eg vona þess vegna, ab þíngi'l> hreifi þessu mali á ný, þar eb mer
sýnist ab hafi verlð farið utan víð þingib í því. Eg vildi ab eins
hreífa þessari athugasemd, ef menn skyldi geta se'b rá'l> til þess, a'l>

koma lagi á þetta.
J6n Sigurðsson frá Tandraseli: Eg ha~i nú aldrei fyrirbúizt,

a'l> gjöra mer lángt ne strángt ómak, til ab mæla fyrir víbaukaat-
kvæbl mínu. Eg let í ljósi víð uudirbúníngsumræbuna skoðun mína
á máli þessu, svo þingmenn renna grun I, hver hún er. En þó eg
hefði nú víljað mæla fyrir þessum viðauka, þá hefðl eg ekki þótzt
þurra þess, því þó skráin se nú nógu laung, og atkvæðin á henni
bæði mörg og þartleg, þá býst eg nú víð, ab ekkert þeirra se nú
5"0 vel statt, a'l> eins margar sanngírnís- og rettlætisástæ'bur mæli
með þeim, og þessu síbasta ; hinum hattvirta frumsögumanni þótti
það kann ske óskilfeingi'l>, þar her væri ekki ab tala um nema yfir-
"öld, og það þau, sem feingi laun sín úr rfklssjöðnurn, en eg er nú
ekki menntabur maður, en mer þykir eingin vansæmd ab fara eptir
ritum og ályktunum háttupplýstra landshöfðingja. það mun einginn
neita hinum lofsæla háyfirdómara Magnúsi sáluga konfereuzráðl í
Vibey um menntun, vísdóm ne réttdæmi, og hefir hann felllaust látlð
eptir sig rltað, a'ð hreppstjórar eigi vafalaustab teljast með yfirvöld-
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um; en. eptir frumvarpinu, sem í þessu máli liggur hérna á borðinu
fyrir þinginu frá sjálfri stjórninni í þessu máli og ástæðum þess, þá
virðist mer, að her se ekki ab ræða um laun eingaungu embættis-
manna, heldur líka um sýslunarmanna, sjá ástæðurnar á bls. 5, og
hvað eru hreppstjcírarnir? Eru þeir þá ekki heldur sýslunarmenn
stjórnarinnar? Ab þeir fái ekki laun sín úr ríkissjóði, held eg mætti
margt um tala; mig minnir ab það væri þó það fyrsta og jafnvel
það eina gjald, sem Íslendingar hafa undirgeingizt ab leggja í ríkis-
sjób eða á kondngsborb, þa~ voru skattarnlr; af þessu ríkissjóðsgjaldi
hefir nú stjórnin miblab launum hreppstjöranna, nefnilega eg trúi
hún hafi ánafnuð hverjum hreppstjóra 1 skatt (nú, það er annað mál,
ef þínginu þykir ekkert þurfa ab bæta víð þessi háu laun); þó stjórn-
in hafi nú á síðarl tímum gjört þá ráðstöfun, að skattarnir geingi til
sýslumanna, þá erþab gjald, sem sýslumenn svara eptir sýslumar
til ríkíssjéðs (eða [arðabökasjéðelns), byggt á skattagjaldlnu, og hefir
stjórnin þar í tillit til þess, hvað mlkið ab hver sýslumabllr missir
í vlð skattfrelsi hreppstjóranna; þannig mætti margt mæla fyrir því,
a~ hreppstjórar bæðl fái laun sín úr rfklssjéðl, sem sýslunarmenn
konúngs, eða jafnvel mætti teljast með yfirvöldum, og þó helzt, að
þeir þyrfti launabétar víð ; en af því ab unil þetta, eptir því sem
það liggur nú fyrir, gefur mer einga sannfæríngarköllun, a~ mæla
fyrir þessari breytíngaratkvæðarollu, þá vík eg mer að áliti meira
hlutans, og þykir það vera vibunandl, að það se ekkert af þessari
serst01m launaákvörðun, Iítnaðarstöðu eða bustaðasetnfngu embættis-
manna her, eptir því, sem nú horfir verk alþíngis, svo það aldrei
geti komið í bága við það, sem því í eptlrtíðlnní kann ab verba
nauðsynlegt að gjöra; menn vita, að yfirvöld landsins, og það í manna
minni, höfðu miklu minni laun, já, helmíngi minni laun en nú (etur
þeir "ilja nú hafa); menn muna líka, að þeir áttu þá einga búþraung
og kveinuðu ekkert um sult eða seyru á ser eða sínum; þeir bjuggu
búum sínum í landinu, og björguðu ser sjálfir og notuðu náttúrunn-
ar gæbl, hýstu tignarlega upp heimili sín, veittu hjálp og stórgjafir
fátækum, og voru kraptar og stoð heraba sinna, en létu erfíngjum
sínum eptir sig stóreignir standandi ,·ítt út um land, og bar ekki á
öbru, en embættin værí allt eins sköruglega og réttvíslega rækt og
nú, að eg ekki vitni fram til biskupanna, sem þá voru 2 II landi,
sem nú er einn, og þarf þó ab fá hjálp; þá. voru 3 amtmenn, Stef-
án þórarinsson fyrir norðan, Stef,ín Stephensen á Hvítárvöllurn og
.stlptamtmaður í Vibey. þellsir munu hafa þótt að ge~ndi fullvel
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embrettisköllun sinni, bæði í tilliti til stjórnarinnar og alþý()U, og
voru þessir þó eingir þurfamenn stjórnarinnar eða smælíngjar lands-
ins; háyflrddrnarlun bjó í Vlðey, og þótti einginn húsgangur eða fiÍ-
tæklíngur, og yfird6murinn bar líka allt eins rett höfuM~ og nú, og
voru þó launin lægri. Nú eru kjör allra þessara hölOíngja snlöln
eptir dönsku Kaupmannahafnarlagi ; menn verða að Ma her í sel-
skap saman, í malnbum höllum á holtinu tómu; menn taka ekki
brauð upp úr holtastelnnnum, og þurfa því a~ hafa nóga launa-
summu, gulls- eða sllfursummu, til a~ geta ausið út fyrir nauðsynjar
sínar, er kaupmenn og aðrir selja þeim dýrara, en guð og náttúran;
nú briast menn vib, a'ð stjcírn landsins og fjárhagur þess komist í
alþingis hönd ur; gæti nú ekki skeð, a~ landsbúum þá vlrtlst, a~ her
væri ekki gull- ne silfurnámur; en her mætti bjargast vlð lands og
sjávargæðl eins og á~ur, og vildu kann ske þoka sumu aptur í gamla
formlð ; væri þá ekki allt eins gott fyrir Íslendíngaþtng, 1I~ hafa ekk-
ert bundið sig fyrirfram? Eg ætla því að halla mer að áliti meira
hlutans í öllum greinum, en ekki ab standa upp fyrir neinu af þess-
um breytíngaratkvæðum.

Framsögumaður : Eg tók á~an fram hina almennu hli~ þessa
máls, en eg vil nú tala um þær uppastríngur, sem eg held, að her
geti helzt komið til greina, því ef þingmenn fara ab fara út í allar
hinar einstöku uppástúngur, þá yrði einginn endi á umræðunum,
Meiníng meira hluta nefndarinnar var sú, ab taka þab skýr] fram,
að her væri ekki farið fram á laun, heldur launavlðböt, og 1I~ þíng-
i~ vildl fylgja fram sannglrnlsgrundvallarreglunni, en ekki fara fram
á það, að stínga upp á einstökum Iaunavlðbétum. Uppástúnga hins
3. konúngkjörna þíugmanns undir stafi. 2. er breytíngar- en ekki
varaatkvæbl, og ætti þa~ að koma til atkvæða á undan stafi. 1. b,
það er að meiníngunni til samkvæmt neíudanilltlnu, og hefir nefndin
því ekki á móti því, að þa~ se orðað eins og hinn 3. konúngkjörni
þíngmaður hefir viljað orða það, Meira hlutanum er um það al>
gjöra, að jafnréttlsgrundvallarreglan standi. Nú þarf ekki að tala um
neinar uppásulngur, fyr en kemur a~ breytíngaratkvæðí þíngmanns
Reykvíkínga, undir 5. tölul., og er sá einn munur á því, og uppá-
stringu nefndarinnar, að þar sem nefndin fer því fram, a~ launavíð-
bótin komi fram sem fyrst, þá hefir þingmaður Reykvíkinga til teklð
vissan dag, hinn 1. d. aprílm. 1860, og er meiri hlutinn ekki á móti
þessu; a~ öðru leyti hefir ekki kornið neitt fram í þíngræðunum,
sem eg þarf að tala um; að eins þeg,ll tala~ er um vandræði af
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Iaunahækknnlnnl, þá held eg, eptir því, sem hinn 4. konúngkjörni

þfngmaður hefir skýrt frá, ab þab þurfi ekki ab hræða neinn. Dan-
mörk skýtur ekki neinu verulegu til launabótarinnar, þó hún væri
veitt sem fyrst, og þó það ætti ab leggjast II okkur, þá er það ann-
-aðhvort, ab vib erum færir um, ab bera okkur eða ekki. þab er
undarlegt, sem eg IIeyri nú, og hefi stundum heyrt ábur, ab bænd-
ur æskja eptir, ab embættismenn taki jarðir og hafi bú. Ef eg væri
Mndi, þá vildi eg sízt af öllu, ab embættismenn sæti á jörðunum,
þar vildi eg sjálfur búa, og þar vildi eg ab bændur byggi, en
eg vildi láta embættismenn lifa af launum sínum og kaupa af
vinnu bændanna og atla þeirra, því þetta er aptur til styrkíngar at-
vlnnuvegunum; laun embættismannanna gánga þá aptur í hendur
landsmanna, og eru bændum til verulegs ábata. þess vegna er al-
þy'bu einginn skaði, þegar á allt er lltlð, þó embættismönnum se ríf-
lega launað. Eg skil ekki, til hvers gððs embættismennirnir með
saubakvdðunurn og lambakvöbunum hafa verlð eða eru, eins og þeir
voru aður, og sýnist mer bændur ætti ab athuga það, hvort ekki se
betra, a'l> þeir hafi sjálfir [arðírnar og búin, en embættismennirnir
peníngana. Hinn hrittvlrtl þínginaður Norður-Múlasýslu sagðist vilja
hara tilIittil jafnrettis milli embættismannanna í landinu innbyrðis,
en eins og þfngmaðurínn ser, fer málib með þessu í allt aðra stefnu,
en nú er á. því frá stjórninni j sú reUa grundvallarskoðun er, ab
jafna þeim embættismönnum her á landi saman, sem fá laun flr rík-
issjóbnnm, við aðra embættismenn, sem einnig fá laun IÍr ríkissjó~n-
um, en ekki Saman "ib þá, sem er launað öðruvíaí. Nú getum ver
ekki sagt, hvernig fyrirkomulagib mundi verba, ef ver feingjum ráb
á fjárhag vorum, en þó þessir embættismenn feingi jafnrétti, er samt
einginn háski búinn. Ef ab sumir sýslumennirnir hafa 2-3,000 rd.
í laun, þá er þab ekki ofmlkíð, þó amtmennirnir feingi 5-6,000 rd.
í laun. þab er ekki heldur of mlklð, þó forstöðumaður prestaskól-
ans feingi 1,800rd. í laun, þegar mörg brauð nú gefa af ser 600-
800-1,000 rd. Þfngrnaðurlnn úr GuIlbríngusýslu sýndi það ljóslega
í ræðu sinni, hversu vibsjáIt það er, ab gánga mikið út í hib ein-
staka í þessu máli, þegar hann fór ab tala um borðpenmga handa
saungkennara sMlans. Eg held yfir höfuð ab tala, ab þab væri bezt
fyrir embættismennina sjálfa, ab vera eindregnir á [afnréttlsregl-
unni, því þá gæti fyrst verlð nokkur krapturí tillögum alþíngis, en
mer þykir óvíst, hvort meira vinnst með því, ab fylgja fram þessum
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einstöku atriðum og uppnshingurn j eg hefi fyrir mitt leyti meira
traust á eindreginni og fastri grundvallarreglu.

Konún,qsfulltrúi : Eg skal ekki tala um þau einstöku atriði,
sem atkvæðaskráin í þessu máli inniheldur, en þar II llloti gjöra fá-
einar almennar athugasemdir um málið. A~alþýðíng þess, ab stjórn-
in hefir sent híngað frumvarp það, sem her er um að ræða, er SIÍ,

að leggja þá spurníngu fyrir þíngið, hvort embættismennirnir her á
landi þurfi launavíðbétar vm eða ekki; hvar hjá stjórnin heflr til
tekið vissa launaupphæð, sem hún álítur hæfilega fyrir þá embættis-
menn, sem frumvarpið nær til, og þetta gefur þínginu ómótmælan-
legan rétt, til að stínga llpp á breytíngarntkvæðum við uppasuingur
frumvarpsins. þessari spurníngu stjórnarinnar um nauðsyn launa-
bótanna hefir nú öll nefndin, bæðí meiri og minni hintinn, ský-
lauslega játao j og þó meiníng meira hlutans, eptir ntðurlagsatriðun-
um í álitssjali hans, kynni að virðast nokkuð efasöm, þar sem nefnd-
arálitiCl ræður frá, að gjöra frumvarpið að lögum, þá sýnir þó bæði
þráðurinn í áliti meira hlutans, og ser í lagi ræður hins háttvirta

'framsögumanns, að það einnig er eindregin meiníng meira hlutans,
a~ mæla fram með því, að embættismennirnir fái launavíðbót. Minni
hlutinn fer einnig fram á sama; en mátinn, sem minni hlutinn fylgir,
er frábrugðinn þeim, sem meiri hlutinn hefir rabíð til. Meiri hlut-
inn fer því á flot, a~ embættismennirnir her á landi skuli f;l .jafn-há
laun, eins og samkynja embættismenn í Danmörku, eða skuli njóta
í þessu tilliti þess, sem meiri hlutinn kallar jafnrétti. þenna máta
get eg ekki vel aðhyllzt, bæðí vegna þess, að jafnrétti þetta færir
það með ser, að launin fyrir marga embættismenn her yrði hærri,
en nauðsyn krefur, og líka af því, aCl máti sá, sem meiri hlutinn
stingur upp á, að til taka launin hvert ár í fjárhagsIögunum með
færir minni vissu fyrrir embættísmennína, en ef þau væri fast á-
kveðin í launalögum fyrir Ísland, eins og stjórnin hefir ætlazt til.
Eg vildi því heldur rá~a hinu heiðraða þíngi til, að aðhyllast uppá-
stringur minna htutans, sem fara fram á, a~ Irumvarpíð verði gjört
að lögum, með þeim breytingum, sem stúngið er upp á víð þess
einstöku greinar. Loksins skal eg geta þess, að her getur elnúngís
verið spursmál um þá embættismenn, sem fá laun sín úr ríkíssjéðn-
um, en ekki um þá, er fá laun sín á annan hátt.

Framsögumaður : Eg er samdóma hinum háttvirta konúngsfull-
trúa í því, að aðalþýðíng frumvarpsins se sú, að spyrja alþíngi að,
hversu launahækkun sú, sem farið er fram á, se hæfileg; þessu hefir
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nú og meiri hlutinn svarub. Stjórninni getur ekki verib um þab ab
.gjöra, ab fá einhverjar akveðnar summur, þ\'i gjörum ver ekki ab
stinga upp á, heldur stjórnin; en það, sem stjórnin hlýtur ab vilja
vita, er það, hvort þínglð vilji ekki benda henni á neitt, er ætti ab
taka til greina, þá er blín ákveður launahækkunina eða stingur upp
á henni. Meiri hlutinn gefur nú ab minni hyggju 'hið eina retta
svar, er hann segir þinginu, ab hann sakni jafnrettis í frumvarpinu,
og leggi þess vegna til, ab þíngib fylgi þessari jafnréttisgrundvallar-
reglu fram; en bendi ekki stjórninni í ýmsar áttir. Hinn háttvirti
konúngsfulltrúi sagði, ab það væri ekki nein hætta, þó launavíð-
bótin væri til tekin á fjárhagslögunum, og er það satt, því það er
eingin hætta vib hvorugt; menn mundi í síbustu lög fara ab draga
af launum embættismanna til sparnaðar, ab minnsta kosti veit eg
ekki til, ab það hafi nokkurn tíma skeð. Vibvíkjandi því, ab gjöra
frumvarpið ab lögum, sem varauppástúngu, þá er eg hræddur um
þab geti ekki samrýmzt eptir atkvæðaskránnl, og eg verð ab mót-
mæla þVÍ, þar eg er í efa um, ab þíngmenn geti gefið atkvæði um
hinar einstöku launahækkanir með rökum. Eg er ekki ab gegnum-
gánga alla atkvæbaskrans, því \'er höfum ekki feínglð tíma til, ab
hugsa S\"O grandgæfilega Í þá stefnu, ab ver getum sagt neitt veru-
legt um hvert einstakt atriði, en ver getum eimingla sagt það, ab
það er betra, ab fylgja föstum grundvallarreglum, en ab gefa atkvæði
sín rett út í loptið. Her er ekki heldur á þíngínu nema ein at-
kvæðagrelðsla, og er því 6mögulegt, ab leibretta þá galla, sem kunna.
ab koma ávib atkvæðagreiðsluna. Ef menn ætluðu ser nákvæm-
lega ab jafna niður laununum, þ;i þyrfti ab minnsta kosti tvær at-
kvæðagreíðslur, til þess ab menn vib hina seinni gæti jafnað þær
ójöfnur, sem kæmi á "ib hina fyrri, en þetta leyfa ekki þíngsköp
alþingis.

II. Kr. Friðriksson: Eg hefi æfinlega verið á þeirri skoðun,
ab embættismennirnir ætti ab vera vel launaðir , þVÍ bæði er það
gagn fyrir landið, og þvi ab eins geta menn búizt víð, ab þeir gegni
vel skyldum sínum, ab þeir ekki þurfi ab vera ab hugsa um allt
annað. Mer kom mjög svo á óvart ræba þíngmanns Mýramanna, er
hann vildi, ab stíptamtmaður og biskup skyldi fara aptur ab búa.
uppi í sveit. Mer sýnist menn eiga ab launa svo vel embættismönn-
unum, ab þeir þurfi ekki ab hugsa um annað, en embætti sitt; sum
breytíngaratkvæðín veit eg ekki, hvab við á ab gjöra; eg held þau
se sett í spaugi, svo sembreytíngaratkvæðí þíngmanns Mýramanna
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undir 28. tölul. statt f. Eg held hann hafi verið a~ hugsa um það,
a~ hreppstjórarnir feingi HO rnlkíð að gjöra, þegar þeir ætti ab fara
að safna vegabétagjaldinu í hreppunum eptir upp-istringu hans. En
eg held, ab hann hefði þá heldur átt ab losa þ,i við þenna starfa,
nema eC hann skyldi hafa hugsað, a'ð hreppstjérar feingi prócenlur
af því, sem þeir söfnuðu, Eins og meiri hluti nefndarinnar vildi
eg, ab embættismenn her hefði jafnrétt! víð samkynja embættismenn
í Danmörku. En eg óskabi helzt, ab þessi laun yrði tekin skýrt
fram; eg se reyndar, að viðaukaatkvæði mitt getur verið óþarft, eC
þetta jafnrétti verbur tekið skýrt fram í ~ílitsskjaIinu, í ástæðunum
fyrir jafnréttinu, og þar tekib fram, hversu mikil laun hver skuli
hafa. þessi laun eru ekki heldur of há, og eg held eingum þyki
þau of há, nema, ef til vm, amtmanninum í vesturamtlnu og hin-
um háttvirta 3. komingkjörna þíngnranní , og skal eg þ;i ekki vera
að neyða fe upp á þá; mer hefir leingi veríð slett þ,'í í nasir, ab
eg væri éspar á fe, en eg heIt aízt, ab embættismenn mundi sletta
mer því í nasir, er UIl1 þeirra eiginn hag væri ab ræða. Eg held,
ab það se ekki heldur of mikib, þó amtmaðurlan í Stykkishólmi og
á Akureyri hafi hvor um sig 2,600 rd. í laun, Því það er sannar-
lega ekkí of mikið, þegar menn gæta ab þeim kostnaði, sem þeir
verða ab hafa,til þess ab lifa samkvæmt stöðu sinni. Eg "eit ekki
heldur, hvers vegna amtmennirnir her eiga ab hara minni laun, en
amtmennirnir í Danmörku, því það er ekki ódýrara, ab lifa her í
Reykjavík, en á. landsbyggðinni í Danmörku, og gott, ef það er ekki
dýrara. Flestar nauðsynjavörur verða menn nú ab fá frá útlöndum,
og híð eina, sem er sanngjarnara her, er húsaleiga; annars hefi eg
í uppstúngum mínum fylgt nákvæmlega meira hluta nefndarinnar,
eptir því, sem eg vissi bezt; en ef það er í einhverju Irabrugðíð,
þá er það af því eg ekki vissi betur, nema þar, sem öbruvísi er
ástatt her en í Danmörku, svo sem er um kennárana vi~ skólann,
sem verba ab hafa hærri laun, en skólakennarar i Danmörku, því
margir kennarar í Danmörku eru a~ eins við skólana fáein ár, og
fá svo á eptir betri embætti; en fyrir kermarana her er það miklu
óhægra, og er þeim vorkunn, þótt þeir hiki ser við, ab sækja um
prestaköll upp í sveit, er þeir eru búnir ab vera lHlr í nokkur
ár; og svo er það líka, a~ þeir her geta ab eins líti~ unnið ser
inn utan um. Allir þeir, sem eg hefi tekið fram, eru embættis-
mennn, er rá laun úr rfkissjéðnum, nema sýsluma~urinn í Gull-
bríngusýslu og dómkirkjupresturinn, og hefir her á~ur á þíngi verið
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tala~, um sýslumannlnn í Gullbrfngusýslu, og voru allir því sam-
dörna, a~ laun hans væri ekki lífvænleg , en þar sem þeir þó ekki
fðllust á, a~ laun hans væri hækkuð, þá var það af öðrum astæð-
um. Öðruvísí er ástatt með dómkirkjuprestinn, og eru þeir 1,000 rd.,
sem hann hefir í laun, oC lítið, þar sem hann nú hefir mjög annríkt
og mikið a~ annast, og vona eg því, a~ þíngib gefi þeirri uppá-
stúngu minni góðan gaum.

Jón Hjaltalín: Allt af gellur hlð sama vi~ hj'. framsögu-
manni, sanngirni, jafnrétti ; það er það, sem víð embættlsmennirnlr
eigum a~ lifa af, en þó það se mjúkt og ljríffeingt, held eg það standi
eigi vel undir. Eg stóla sjálfur ekkl mikið upp á þetta jafnréttí ;
er þíngmaður Ísfírðínga gæti snúið rfklsdeglnum, þá hefði þa'ð nokk-
1l~ a~ þýða, en þa~ held eg hann geti nú ekkí, og þá verður nú
sanngirni og jafnretti hæglega mlsskillð, og líti~ til ab liCaaf. Em-
bættismennirir t6ku sig her sam/In í Cyrra og skrifuðu konúngi til,
en ekki ríkisdeglnum, og brýndu fyrir honum þetta jaCnretti; þetta
kom mí svo til, a~ vi~ vitum ekki, hvers blðja ber, því stundum er
okkur vísað til konúngs, og stundum til "rninistersins"; það er ab
sjá aC frumvarpi stj6rnarinnar, a~ "ministerinn" hafi skkl skilið
þetta jafnréttl, því nú vill hann heyra, hvað alþíngi segir, og hvað
gjörir alþíngi? þab bendir Ii [nfnrðttl, eins og embættismennirnir,
og eg veit ekki, hvernig "ministertnn{( getur betur skilið þetta jafn-
rem mí, en ábur. Vib tökum þa~ skýrt fram með ljósum reiknírig-
um, ab það væri mí helmíngi dýrara, a~ lifa her, en fyrir 30 árum
síban,og íslenzkir embættismenn hefði ekki aður verið svo vellauð-
ugír, þegar þeir skildu víð, eptir að haCa mátt þola hringurvöku svo
og svo leingi, sem ekki batnar nú, þegar þarfir manna aukast, og
allar nauðsynjar eru orðnar dýrari. Eg Illan eptir því her Cyrir 30
árum, a'ð menn komu með smjörpínklana her oCan úr sveitum, og
ætluðu varla ab fá 12 sk. fyrir pundið, en mí er smjörlð meir en
helmíngi dýrara, og svona er margt fleira. En getur nú þíngið æti-
azt til, a~ vib höfum traust á þessu optnefnda jafnréttí, sem hefir
verlð ab flækjast fram og aptur, þegar þetta frumvarp kemur Crá
stjórninni? Nefndin vill, ab þíngíb segi: Íslendíngar geta ekki átt
víð þab, heldur mælast þeir til, ab embættísmennírnir bíði, þángab til
ver sjalflr fáum fjárforráb vor. Já, þarna kom mí hnúturinn; ætla
a'b þíng Dana fái nú eigi þlí andagipt, ab spyrja alþíngi: hvað ætlið
þi~ að borga hinum fyrsta embættlsmanní okkar og ykkar, sumsé
konúngi vorum ? Hann fær þó hjá ykkur ári efa 20 -30,000 rd, ?
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Minna má það ekki vera, og þegar þi~ eígíð að gjöra það, þá fer
nú að þýngja í búi, en þetta býður þó sanngirnin. Eg held Því, a~
menn ætti ekki að fara að hreifa . "ið henni, e'ba kröfunni til fjár-
forraða okkar, því þegar vi~ eigum að fara að bera okkur sjálfir,
þá megum "ið ekki gleyma konúnginum. þetta höfum "ið af bíð-
inni þíngmanns Mýramanna, og mer dettur mí í hug Magnris aalarhasld,
þegar hann kom að bm einum, og var úthý::;t með þeim orðum, að
dagur væri til næsta bæjar, þ,i sagði hann: "þú átt hvorki daginn
ne bæinn"; ver embættismennirnir höfum mí beðið og beðið nógu
lelngí, og ef við eigum enn þá a~ bíða, þ.1ngað til fj;írhagsgrautur-
inn er soðlnn, þá held eg einhver verði soltinn, um það hann er tek-
inn af eldinum, og hvernig sem allt fer, 6ttast eg og fyrir, að hann
verði sángur, Eg held vlð þökkuðum fyrir eitthvað, heldur en ekk-
ert; en eg held þessi sanngirni verði ofur létt í magann. Eg veit
ekki, hvort aðrir embættlsbræður mínir hugsa þannig, en svona hugsa

eg, og mer finnst það vera skylda fyrir oss, að segja þetta, og þetta
vil eg, að þíngið hafi hugfast. þessi bíð og dráttur kemur þó að
enda, þegar fjárhagslöggjöfin kemur, en nær verður það ? Ætli það
verði fyr en einhvern tíma og einhvern tíma, þegar margir af oss er-
um farnir til feðra vorra. Menn ímynda ser, að Danir muni gjöra
oss sem mest tillag af því víð þurfum þess, en Danir hafa viður-

kennt vlð mig, að þeir ekki leggi Íslandi neitt, því þeir segja: "þó
við skjótum til Íslands, þá á Í::;land hjá okkur". En þegar ekki er
sendur viss relkníngur, þá efast eg um, að framsögumaður muni
samt geta komið rfkisþíngtnu í skílníng um það, að víð eigum hjá

Dönum. Líka verða menn að gæta að því, að því minna, sem vi~
þurfum með, þess minna þurfum ,·ið frá Danmörku, þegar fjárhagur
Íslandd og Danmerkur verður að. skíllnn ; þetta vakti án efa fyrir
þingmanni Borgfirðinga, og skil eg það vel, og vona líka, að fleiri
þingmenn skilji það; en mer heyrast sumir bændurnir ekki skilja
það ; það kann nú samt að vera, a~ ver nú stöndum upp fyrir því,
hvort "er fáum 10 eða 12,000 rd. meira af Dönum a~ nokkrum
árum liðnum upp í það, sem ver þyk}umst eiga hjri þeim. Eg ótt-
ast nú, að sumir se svo hrifnir ar jafnrétti, a~ þeir verða líklega svo
þiinglr á ser, a~ þa~ sa ekki víst, að þeir Iopti ser; það hefir verið
talað um híð og þollnmæðí, og það eru mí að vísu kristilegar dygg~-
ir, en blðín er örðug, og það jafnvel fyrir kristna menn, ef hún er
of laung, og menn lifa ekki á voninni til lelngdar, 1. og 2. atrlði
meira hlutans er til að salta allt saman frumvarpið, utan minna

1754



hlutann, sem vildi brjótast eitthvað áfram, og ekki senda allt aptur
í nasirnar á ríkisþínginu með þessum sanngirnistilHigurn; það vill
svo til, a~ nokkrir hafa orðið út undan, þegar vegið hefir verlð á
þessa sannglrnlsvog, t. a. m. dðmklrkjupresturlnn okkar, sýslumaður-
inn o. fl.; það munar nokkrum 100 rd., sem rfklsþfnginu kann ske
þætti gott að spara, ef það ætlar ekki líka að kasta í okkur þessari
tómu sanngirni. En þessir menn þurfa líka að lifa; og mennta-
mennirnir mega skammast sín og roðna, þegar bændurntr sj;i sig
neydda til, ab minnast á þá. þíngmaðurinn úr Gullbríngusýslu
þekkir líklega ekki jaínréttislðgmallð, og því þykir honum bezt, ab
segja með berum orðum, og sjá, hvort sanngirnistilfinníngin er svo
sterk, að hún eyðilegðl rfkissjóðlnn. það er þó bágt, ef presturinn
okkar og saungkennarlnn yrði öldúngis út undan, og vona eg, ab
menntaðir menn vorkenni oss, þegar vi~ missum þenna eina mann,
sem kennir lög, þegar stjórnin tekur þetta ab ser, án þess til teklð

sð, hvað mikíð þessir menn eigi að hafa, þá er eg hræddur um, ab
þeir verði algjörlega út undan, því menn geta eigi vænt, a~ stjórnin
setji sig inn í hvað eina, þegar þíngíð gjörir það eigi. Allt nefnd-
arálltið virðist mer að vera vífllelngjur og grautur, sem einginn skil-
ur í, í staðinn fyrir frumvarpio frá stjórninni, sem ekki þurfti ann-
a~ ab gjöra vm, en bæta vib það fáeinum tölum, Ef uppástringa
minna hlutans ekki geingnr í gegnum, þá er málinu að minni mein-
ingu eytt, og Iaunavíðbótinnl líku. Framsiiqumaðus: mnn mí. koma

í svari sínu með lánga rollu og fyrirlestra út af sannglrní og
öllu því föruneyti, sem hann hefir gefið henni til fylgdar, en eg vona
menn láti það ekki villa sig. Eins og þetta jafnréttis- og rett:,ýnis-
nefndará.lit nú er undir húlð, þá held eg, að bezt passí upp á það

hinn danski rn.ilshrittur : "Höflighed koster ikke Penqe", og hinn
hattvirti f'l'amsögumaðu'l' veit varla af því, er af því flýtur; hann
meinar það allt ofurvel, því hann segir: "Vermi~ yður og mettið,
og !iiib á sannglrnl", en hann veit líka, ab það m.í teygja þetta
orð og toga, svo það getur orðið óbilug heingíngaról og hringurband
úr því. Eg gæti nærri því óskað, að síra Sæmundur sál. Hólm
væri risinn upp úr gröf sinni, til ab búa til einhverja hringurvöku úr
þessu öllu saman. Þer munuð nú f;i at} heyra svo litla ögn frá
hinum havlrta f'l'amsögumanni, en eg vona, að einhver verði til,
að verrna hann svo líti~ í þessum sanngirnisofni hans, aður en lýkur.
Eg vona, ab þíngmenn sjái, að her er um verulegt ab gjöra, hvort
embættismennirnir eiga a~ hafa verulegt kaup eður ekki; eg ætla
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ekki a~ (ara lít í þessi víðauka- og breytfngaratkvæðí ; eg halla mer
að minna hluta nefndarinnar, en ef meiri hlutinn sigrar, sný eg mer
a'ð atkvæðl þíngmannsins iir Reykjavík, til þess a'ð hafa eitthvert
akkeri a'ð kasta í botninn, þegar eg se, a'ð okkur ætlar a'ð reka svona
fyrir vindi og veðrl, það, sem eg mest óttast, er, að akkerlð festi
naumast í þessum jafnrðttissandbotnl nefndarinnar, og því ætla eg,
þegar akkeríð bilar, ab renna upp á þessa vonarvík minna hlutans;
þar fær maður þó einhverja landtöku, og má. ske víst hæli, ef vel

vill verkast.
Stefán Jðnsson : Vi'ð undlrbúnfngsumræðu þessa máls heit eg,

að óánægja væri meðal manna móti meira hluta nefndarinnar, af því
að þeir heidi, að ef meiri hlutinn yrðl samþykktur, þá mundi mrilið
dragast og ekki verða ab neinu liði, en mer sýnist þetta geta jafn-
azt, þegar ab hinn hattvírti frlJmsögumaður vill gánga inn á uppá-
stunguna tölul. 2. og 5., nefnilega, ab til taka daginn, að það skuli
byrja 1. apríl 1860. Eg var áður í vafa um, meb hverju eg ætti
að gefa atkvæði mitt. En nú sýni~t mer ekkert áhorfsmál, ab gefa
atkvæði sitt með meira hlutanum, þegar þessi bót er felngln. þab
hefir reyndar margt verið talað um orðin "jafnretti og sannglrni",
en mer finnst þau ekki vera til að spauga með, og þó menn (legi,
að þau se lett í vasa, þ/í er lfka svo um öll orð, en hvort þau verða
lettari en önnur með launavíðbdtlna, læt eg ósagt. Mer finnst þau
orð vera of þýðfngarmíkll til að kasta þúngurn steini á þá, sem hafa

þau á vörunum, því rettnr og sanngirni eru þó þau orð, sem eiga
að leitbeina manni í breytni sinni vlð miúngnnn,

Páll Sigurðsson: Mer þótti sem nefndarmanni bæði sorgleg og
hlægiIeg tala hins 6. konungkjörna þingmanns, því að hann barðíst
svo ab kalla með lmúum og knj.ím á móti nefndinni, og' einmitt
því, sem henni þótti dýrmætast, jarnretti og sanngirni. Skyldi hann
ekki "ilja fá sanngjörn laun? þa'ð hefir verlð marg-sagt, að embætt-
ismenn okkar se embættismenn stjórnarinnar, og hún hefir skarntað
þeim launin; mí eiga þeir II~ fá víöbdt víð þau; eg velt reyndar
ekki, hvort þeir hafa sjálfir beðið ríkisdaginn eða stjórnina, eða hvort-
tveggja. Nefndin hafði ekki undir höndum upplýsíngar um, hvað há
laun embætrlsmannanna eru í Danmörku, og því þótti henni réttast,
ab blðja um jafnrettið "i'ð danska embættismenn. Mig furðar því
stórlega á, að íslenzkir embættismenn skuli vera á m6ti þessu, þó
a'ð Iaunaupphæðin væri ekki akveðln, Hinn 6. komingkjörnl þíng-
maður sagðí, a'ð smjöri'ð væri ml orðið 40 sk., og því væri nú þörf
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ab hækkuð yrM launin; en þab er ekki sagt, nema smjörib má ske
kosti 1 rd. árib 1861; og þá er eg hræddur nm, ab þau laun, sem
nú eru ákveðín meb tölum þyki vera lítil. Eg se því ekkert annað
sanngjarnara, en þab, sem meiri hluti nefndarinnar fer fram, ab em-
bættlsuiennlmir fái jafnretti við samkynja embættismenn Dana, því
þeir eru þó eins og í hirð Danakonrings, og ekki hafa þeir erft það
af hinum fornu Íslendíngum, ab biðja þees sjálfir, ab þeir væri minna
metnir ,'ib hirð útlendra konúnga, en aðrir ; en nú vilja þeir breyta
öllu í tölur, og standa l,íngt frá, eins og jarlar Haraldar hins hár-
fagra urðu ab lúta fyrir sonum hans, en eg er svo ærukær þeirra
"egna, ab eg get ekkl unað .vib þab. En þegar menn til taka upp-
hæðina með tölum, þá kemur fyrst ösamkvæmnln í Ijés, Meiri hlut-
Hm áleit sjálfsagt, ab láta stjórnina sjálfa ákvesa laun þau, er henni
þætti sambobln stöðu embættismanna vorra, og skil eg ekki I, ab
þingib geti komizt inn á aðra betri grundvallarabferð, og eg hefi
ekki enn getað sannfærst um annað af ræðum þíngmanna, og sizt
af tölu hins háttvirta 6. komingkjörna þíngmanns. Þegar talað er
um fjárhagsmálib, þá álít eg vera þessa abferb bezta, því þegar
menn taka ekki til tölur, þá er eingin skuldbindíng af okkar hendi
vib embættismennlna, ab láta þá hafa hin sömu laun, og þegar þeir
voru embættismenn Danmerkur stjórnar, og þá getum vib vitanlega
snlðíð okkur stakk eptir vexti, og sú launaupphæð, sem nú sýnist
nægileg, nær nuí ske eingri átt ab 4 árum llðnum ; þá getur annað-
hvort verið komin hin mesta dýrtíb, eða þ,í líka mildb batnað í ári,
og þá þyrfti ab haga ser eptir því, þegar akveða ætti laun þeirra
embættismanna, er fá þau í peningum til vlssrar upphæbar ; þab
verður ab vera á sífelldum breytingum.

6lafur Jónsson: Eg hefbi ekki teklð til máls í þessu máli, ef
hinn heiðraðl þíngmaður Skagfirðlnga hefðl ekki um daginn gefib
tilefni til þess í ræðu sinni, er hann heit þá; hann sagðl, ab bænd-
urnir her á þinginu ætti nú ab sýna, ab þeir vildi fara vel meb
embættismenn sína, og því ætti þeir ab greiða atkvæði fyrir áliti
minna hlutans í nefndinni, en ef þeir gjör'ði það ekki, þá sýndi þeir,
ab þeir ekkert skeytti um hag embættismanna sinna. Hinn 4. kon-
úngkjörni þfngmaður, og einkum þfngmaður Ísfirbínga hefir nú STO

ljóslega sýnt fram á það, ab þetta mál kemur ekkert í bága vib
hagsmuni bændanna. ab eg finn einga þörf á, ab taka þab upp apt-
ur, og af þessu flýtur, ab hinn heibrabi þíngmabur Skagfirbfnga ekki
getur sagt, ab vil> bændurnir ekkert skeytum um hag embættismann-
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anna, þó svo færi ab einhverjir af okkur greiddum atkvæði fyrir á-
liti meira hlutans. það er viðurkennt, bæði af meira og minna

hlutanum, að embættismenn á Íslandi eigi rettvísa kröfu til þess, að
fá jafnrétti með samslags embættismönnum í Danmörk, og þessu fer
mí meiri hlutinn fram, án þess að ákveða nokkra vissa upphæð handa
embættlsmönnunum herjþar á móti ákveður minni hlutinn vissa upp-
hæð í peníngum, sem þ6, eptir því sem ræðurnar hafa her
fallið, eingan veginn er jafnrétti. Mer dettur nú ekki í hug, að
hi þeim embættlsmönnum, sem halda, að með uppástungu meira
hlutans ávinnlst ekkert, þó þeir vilji heldur, að þíngib abhyllist minna
hlutans upp.istringu, ef þeir halda, að með Því ávlnnist þó nokkuð;
en ef sú uppástringa ekki miðar til þess, ab ná jafnrétti, þ;í veit eg
ekki, hvort það væri rétt gjört af þinginu, að aðhyllast hana; Því úr
því briið væri með lögum a~ ákveða laun allra embættismanna her,
mundi verða erfiðara ll~ fá því breytt, og gæti eg þá vel ímyndað
mer, að þeir embættismenn, sem síðar koma her, þökkuðu þinginu
lítib fyrir frammistöðuna. það hefir líka komið fram töluverour
meiníngamunur í þessu máli, því það, sem sumir álíta næg laun,
álíta aptur aðrlr mikið of lítið, og held eg þíngio eigi nú bágt með
að ákveða þetta, svo að mátulegt se. Bændur vilja fara vel með
embættísmenn sína, og að þeir fái sem bezt kjör, og því vero eg
aldeilis að afbiðja mer og öðrum bænd~m þá ályktun, hvernig svo
sem atkvæðin falla, að við ekki hirðum um hagsmuni embættis-
mannanna. því, sem hinn heiðraði frarnsögumaður sagði áðan, að
meðalprestaköll her ,i landi næði frá 600-1,000 rd. verð eg að mót-
mæla, og er eg viss um, að honum er þetta fullkunnugt.

Sveinn Skúlason: Vi~ undlrbúníngeumræðuna let eg það í
ljósi, að mer að forminu til líkað! betur víb meira hluta nefndarinn-
ar, en eptir þeim upplýsíngum, sem eg hefi síbar feínglð, þá er eg

nú heldur á máli minna hlutans, ef hann kynni að styrkja til ab
flýta fyrir málefni þe:58U. Mlg furðar á því, að meiri og minni hlut-
inn skuli ekki hafa getað samrýmzt, því að mer finnst breytíngarat-
kvæði minna hlutans, en þó einkum þíngmannslns frá Reykjavík ekki
vera annað, en nákvæmari ,il,\'örbun á uppastungum meira hlutans.
þa~ er reyndar auðvitað, að uppasttíngunní um jafnrétti verður ekki
alstabar fylgt, t. d. um kennarana víð latínuskólann ; sumir hafa
tekið það fram, að meiri hlutinn væri betri, ef harðnabl í ári, en
mer finnst þab eingin veruleg ástæba vera, því ef slíkt bæri a~ hönd-
um, þá mundi stjórnin og þingið breyta laununum. Vi()Yíkjandi
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sfðustu atríðunum, þá vll eg geta þess, að eg gef alls ekki atkvæði

mitt fyrir því, ab íþróttakennarinn fái nokkur laun, nema með því
móti, a~ hann kenni glímur, því eg held, aðskólapiltar hafi ekki
míkíb gagn af þessu danska klifri. Allt, sem her er um sýslumenn,

presta og hreppstjóra, er alveg ofaukið.
Kon'úngsfulltrúi: Út af því, er hinn heiðraði þingmaður frá

Norður-þfngeyjarsýslu nú talaði, skal eg benda þínginu til þess, að

víðaukaatkvæðin undir tölulið 4. eru eigi annað en útskýríng yfir
það, sem liggur í 2. uppasninguatrlði meira hlutans, sem her er
undir tölulið 3. á atkvæðaekránni. Þes.~i viðuukaatkvæöl til taka þá

launaupphæð í tölum, sem fólgin er í uppastringu meira hlutans, 8,'0

a~ ef menn fella viðaukaatkvæðin, þá verður uppástúnga meira hlut-
ans öldúngla þýðíngarlaus.

Forseti: Út af því, sem hinn háttvirti kom'ingsfulltrlli nú
hrelfbl, vil eg leyfa mer að geta þess, að eg get reyndar ekki seb, a~
uppástúnga meira hlutans tölul. 3. yrðl þýðíngarlaus, þó menn sam-

þykkti hann, en felldi aptur tölul. 4.; samband þeirra er að vísu
nokkurt, en eigi virðíst mer það svo ríkt, að, þessar uppástringur
hljóti að standa eða falla hver með annari, þó ab eg sjálfsagt verði
ab álíta tölul. 4. fallinn, ef tölul. 3 væri felldur; því tölul. 4. bind-
ur sig einmitt vi~ tölul. 3., en þessi tölul. á alls ekki "ið uppá-
stúngurnar í tölul. 4., heldur inniheldur hann ah-eg seriltaka uppá-
stúngu.

Vilhjálmu'r Finsen: Eg vil leyfa mer Il~ benda til þess við-
víkjandi uppáshíngu meira hlutans, ab ríklsþfngið hefir yfir höfu~
verið á móti því, a~ taka ákvarðanir um launaviðbót fyrir embættis-

menn upp í fjárhagslögin, heldur hefir það stöðugt, þegar fram á
slíkt hefir verið farið, óska~ að fá almenn lagaboð í því tilliti. Eg
bý:!t þess vegna við, a'l>ef beðfð er um, að Jaunahækkunín fyrir hina
íslenzku embættismenn se tekin inn í fjárhagsliigin, þá se það sama
og a'ð ekkert fáist. Jafnrettið víð danska embættismenn á ser líka
eins stað í því, ab menn fái aldursviðbót her eins og þari en væri
launahækkunin tekin upp í fjárhagslögin, mundi Mn verba tekin
með fastri upphæð, án tillits til aldursvíbbétar, þa'l> kemur víst
öllum her saman um, að íslenzkir embættismenn eigi a'l> hafa jöfn
laun vib tilsvarandi embættismenn í Danmörku, eins og það hefir
áður Yiðgeingiztj en eg er hræddur um, ab það leiði ekki til neins,
a~ biðja, ab svo stöddu, um svo mikið, og ab eC menn gánga inn á
meira. hlutann, þá gett' þal> spillt fyrir embættismönnunum, og þess
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"egna álít eg réttast, að gánga inn á stjérnarfrumvarpíð, annaðhvort

óbreytt, eða þá heldur með þeim miður verulegu breytíngum, sem
minni hlutinn hefir stúngi'ð upp á; ab vísu hefir rfklsþínglnu þótt of
há laun til tekin í frumvarpinu, en það er þó vfst tílleíbanlegt til
a'ð gánga inn á það, en a'ð líklndum ekki á uppastringur, sem eru
verulega Irábrugbnar því. Þíngmaburinn frá Norður-Múlasýslu gat

þess, að í astæðum frumvarpsins væri gjört rá'ð fyrir því, að þau
laun, sem í því er stúngið upp á, kynni að koma í bága vlð laun
þeirra embættismanna her á landi, sem ekki hafa laun tir rfkíssjóðn-
um, sem hann vildi skilja svo, ab búizt væri vi'ð, að hinir síðar-
nefndu kynni ab verba út undan; en eg alít, að meiníngln hafi verlð
sú, að ríklsþfnglð, sem hefir gjört þessa athugasemd, hafi haldið, ab
eins væri her ástatt og í Danmörku, hvar héraðsfögetnr og prestar,
er ekki hafa laun sín úr ríkissjóbi, hafa opt a far- há laun, sem eru að
tiltölu miklu meiri en embættismanna í hærri stöðu, sem hafa laun
úr ríld,;sj,íM og hefir því komizt í tal, að láta tekjur þeirra, sem nú
eru, falla í rfkissjóðinn og þeim verði svo aptur goldin laun úr hon-
um. Her stendur nú í þessu máli svo á, a'ð embættismenn her á
landi hafa leingi haft þörf á launahækkun, og hafa opt Iarlð fram
11 við stj6rnina ab fá hana, en ekkl feinglð ; en nú loksins kemur frum-
varp fr,í stjórninni, sem gæti bætt nokkuð úr þörfinni, og þá virðist það þó
illa farlð, ef alþíngi skyldi nú spilla því, a'ð þessum tilgángi stjórnarinnar
yrM frarngelngt, en það er þ6 það, sem liggur næst víð, ef þíngið,
eins og meiri hluti nefndarinnar stingur upp á, felldi Irumvarplð og
setti fram kröfu um hærri launavlðbét, en líklegt er, a'ð stj6rnin
gá ngi inn lí; því ef þínglð gjörir það, þá er eg hræddur um, ab
stjórnin l.íti ser ekki svo annt um malið, að húnl:íti þá einu sinni
embættismennina fá þau laun, sem í frumvarpinu er tilgreind, heldur
fyndi hún þá, ef til vill, ástæbu til, að fresta málinu og láta þab
falla ab svo stöddu niður ab öllu leyti.

Petur Petursson: Hinn háttvirti 4. komíngkjörni þíngma'6ur
tók fram flest af því, er eg víldl hafa sagt, en þó ætla eg að fara
f.ím orðum um breyttngaratkvæbl mitt undir tölul. 2.; eins og þíng-
menn muna, let eg það í ljósi vib undírbúníngsumræðuna, að eg
mundi heldur gefa atkvæði mitt með frumvarpinu og minna hlutan-
um, heldur en með meira hlutanum, því eg var hræddur um, að það
mundi ekki koma neitt út af Því, ab biðja um of miklð, og af Því
að eg ótta'ðist fyrir, ab meiri hlutinn mundi fá framgáng her á þfng-
inu, þá tók eg mer þetta breytíngaratkvæðí , því mer sýndist það
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ekki geta korníð í neinn bága víð upp-ístringu nefndarinnar, og mer

þátti vænt um, a~ hiun htittvirtl framsugumaður ekki var því mót-
falli/IU; þar á uuitl er eg lÍ því, að væri hentugast, að þessi launa-
víðbdt yrði til tekin í serstöku lagaboði. það hefir verið tekið fram,
a'ð það væri öldiingls retl, ab taka það fram í rilltsskjalinu til kon-
tíngs, ao embættismenn her hafi fullkomna kröfu til [afuréttls víð
embættismenn í Danmörku, en vegna þess, að sú skoðun er almenn
í Danmörku, að her se allt svo ódýrt, þ,i held eg það væri réttara,
að halda ser til frumvarpsins, því það er þó betra, en ekki neitt
núna sem stendur. Eg vil líka leyfa mer að geta þess, að embætt-
ismenn hQr hara árlega reynt að fa aukin laun sín, en stjórnin hefir
ekki gefið því gaum, svo mer þykir all- ólíklegt, a~ stjórnin fari nú
að taka undir sig stökk og auka við hvern embættismann 7 til 800
rd., þar sem hún áður hefir verlð ófáanleg til að bæta víð 100 til
200 rd. það hefir verill tekið fram, að ef tölul. 2. verðl samþykkt-
ur, þ.i geti hinar til teknu tölur í breytíngnratkvæðínu undir tölul. 4.

ekki komist að, en það get eg nú öldungis ekki seo. Eg ætla nú
ekki ao fara lelngra út í þetta mál, því eg treysti því, að þingmenn
gefi atkvæði sín eptir beztu sannfæringu, og í þá stefnu, sem að
þeir sjá að muni verða affnrabezt, og eg vona, að þeir í þessu máli
gjöri ser far um, ao fá sem greinilegastar ástæður fyrir sannfæríngu
sinni.

Forseti: Eg vero ,lð vera alveg samdóma hinum háttvirta vara-
forseta í því, er hann nú mælti um sambandið milli uppastdngn-
anna, tölul. 2. og tölul. 4.; þó tölul. 2. verði samþyTiktur, þá verða
uppastúngurnar í tölu!. 4. hvorki fallnar með því samþykki, eða
þý'bíngarlausar; 4. tölul, á þá einmitt að koma undir atkvæði; en
verði tölu!' 2. og tölul. 3. baðír felldir, þá er tölul. 4. þar með

einnig fallinn, eins og eg útlistaN fyrir skemmstu.
Stefán EiríTisson: Eg stend nú ekki upp til að hefja lánga

tölu í þetta sinn, heldur einúngis að láta þínginu í ljósi, að eg,
eptir minni beztu sannfæríng, ætla a'ð gefa atkvæði mitt fyrir
meira hluta nefndarinnar; eg skyldi nú með ánægju tala með, afl
hreppstjdrarnir feingi laun, ef að mer þætti ekki að þíngið eins og
renndi blint í sjóinn með þessa launarollu minna hlutans, á meðan
fjárhagur okkar er í þessu samsullí, sem enn er; því, ef stjórnin hefir
þótzt skjóta til Í:!lands híngað til fr lí 6,000 til 25,000, þá gjöri eg
nú ráo fyrir, að tölurnar um tllskotln mundi bráðum hækka úr þessu,
ef minni hlutinn fær framgang á þíngi; mer finnst þ6, að við bænd-
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urnir, og þíng þetta ætti a'ð sníða ser stakk eptir vextí ; hinu hátt-
virti 6. konúngkjörni þingmaður gat þess áoan í ræðu sinni, a'b em-
bættismennirnir mundi verba orðnir soltnir um þao að fjárhagur okkar
væri a'ð skilinn frIÍ Danmörk; en eptir því, sem hinn háttvirt.l þíng-
maður kemur mer fyrir sjónir, þ,i er svo guðí fyrir að þakka, a'b
það er ekki ab sj ,i, a'b þíngmaðurlnn hafi alltaf Iífað víð sult og
seyru af þessum sínum litlu launum, sem hann nú hefir; að öðru
leyti ætla eg ekki að tala um mál þetta, aðrir eru færari um það
en eg, einúngis get eg þess, uð eg felli mig vel við breytíngarat-
kvæbí hins háttvirta caraiorseta undir tölulið 2.

Arn7jótur Ólafsson: þetta mal er mí orbið svo margrætt her
ú þíngl, að eg ætla, að ekki gjörist þörf iI, a'ð rifja upp orð og á-
stæður meira hlutans via undlrbúníngsnmræðunn. Eg tók það þá
fram, hvað jafnrétti meira hlutuns væri, og sýndi þii fram á, ao það
væri elnúngis orðaleikur. Fyrst er það svo óáhe'bio, að einginn
getur se'ð, hvað meiri hlutinn meínnr með því, og hvort það se ann-
að, en or'bi'b tómt; en þegar mí framsögumaður vill eigi fallast á
4. tölulið, sem er útskýríng jufnréttislns hjá meira hlutanum, þá
hefir hann sýnt til fullnustu, að hann vill ekki annað, en orbið tómt
og þýOíngarlaust. Minni hlutinn aptur h móti hefir sýnt ljóslega,
hvernig hann skildi jafnréulð, en þuð er, að sama virbíng og sömu rétt-
indi fylgdi sömu embættum, eður sú tign og þau laun, sem eru
samboðin embættum samskonar embættismanna; en þá verður líka
a'ð hafa tillit til þess kostnaðar, sem embættismennimlr verða að
hafa fyrir embættnnum, eini! og er í V ostureyjum. þar eru laun
miklu hærri en í Danmörku, af því kostnuðurlnn er þar meiri. Laun-
in geta því verlð misjöfn, þ6 fullkomið jaínrðttl se milli einbætt-
anna, og því hlýt eg a'b álíta, a'ð rétt sð, að her se og gjörbur grein-
armunur ;i launullulll eptir kostnaði þeim, er fylgir ernbættunum.
Meiri hlutinn "ill ekki, a'b launin verði ákveðin í opnu brep, heldur
clmlng is ab þau verði sett í fjárhagslUgin "eoa á annan hátt a-
kvebiu". Her kemur aptur fram orðaleikur ebur orbagjalfur meira
hlutans ; hann vill ekki hafa opið bref, heldur eitthvað annað,
annaðhvort tilskipun, konúngsbrðf, lög eður lokað bréf, ef til væri;
hann vill hvað sem vera skal, allt annað en opið bré], Er þetta
ekki einber orðaleikur. og eg tek það aptur upp, að eg get ekki se'b
betur, en að vlðaukaatkvæbið, tölul. 4., fari öldúngis í sömu stefnu
og orð meira hlutans, og ef meiri hlutinn "ill ekki fallast á það, þá
sýnir hann sjálfur þar með, a'l> hann "ill ekkert annað en oröin tóm.
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Minni hlutinn vissi það "ci, a'Ohann "ar ekki fær um, að til taka svo

riHt allar tölur, a'O framsögumaður gæti eigi reynt til að fetta fing-
ur lÍt ( þa'!'; en hann rilelt, að laun embættismannanna yrði ekki á-
kveðin nema með tölum, og alls ekki mco bókstafsreikníngí meira
hlutans, þvi mco þeirri aðferð eigum ver bæði á hættu, að ríkísdag-
urinn svari, uo alþingi viti ekki, hvað það vilji, og segi, <10 það hafi
svarað ser lít af, og svo vanvlrblr þfnglð sjálft sig, ef það sýnir, að
það annaðhvort ekki getur eður vill segja álit sitt um það, hver
laun se hæfileg handa íslenzkum embættismönnum. Minni hlutinn
áleit, að það ætti að vera komið undir ,iliti þíngsins, hversu há laun
íslenzkra embættismanna vært; þíngio ætti og 11'0 sýna, ao það hefði
"ilja á þessu máli, og a'O það hefbí "it á því, enda verba menn og
ab jata, a'O þinginu ge kunnugast um, hver laun se hæfileg; þetta.
hefir ríkisdagurinn Iundið, og þetta hefir stjórnin viðurkennt, mco því
hún hefir lagt frumvarpið fram lÍ þínginu. þingmatJurinn frá Mýra~
sýslu var hræddur um, að það værí skaði að ríkveða Illi laun, ef

fjárhagnrinn yrði ao skilinn, en eg vona ab hann muni eptir orðuni
hins 4. komingkjörna þingmann "ib undirbúníngsumræcuna, og hljóti

því með sjálfum ser að vera sannfærour um, að það se einmitt á-
bati, en elnglun skaði, ao ákveða launin nú, áður en fjárhagurinn kann

að verða að skilinn. Þíngmaourinn frá Norður-Múlasýslu gut þess,
ab ef laun embættismannanna yrði nú ákveðin, þá mundi það "alda
6jöfnuoi. þao getur nú reyndar veríð, en ójöfnuður þessi verður þó
minni, ef Iarib er eptir minna hlutanum, en ef farið er eptir tölul.

4. Eg se, ab hinn hattvirti þingmaður brosir, og þar af ræð eg, að
hann muni ekki vera með tölul. 4. Eg verð þá enn þá einu sinni
ab spyrja, hvað er meint með jafnréttl ? Er meint hlð sama, sem

hinn 6. konúngkjörni þingmaður gat til? Já, munu flestir segja, en
þá held eg ætti við:

Margur feingi mettan kvíð,
má því nærri geta,
yröi fólkib vanlð víð
vind og rmjó að eta,

það er ab segja, ef embættísmennirntr eiga ao lifa á tómu jafnréttl,
Eg ætla nú ekki ab fara a'O rekja alla. atkvæðaskrána; einúngis
ætla eg ab geta þess, ab eg mun fallast á allar þær uppástúngur,
sem lúta að minna hlutanum; eg er líka á þ"r, ab saungkennarinn
f,íi laun sín ákveOin með embættismönnum, því það er svo í Dan-
mörku meb þá, er sitja í orrakistu konúngs(Capelmusici). þar sem
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talað er um, hvað gjora skuli vi~ minna hlutann, ef hann verður
felldur, þ,i gjör! eg mig ánægðan með a~ nota þann rétt, sem veitt-
ur er í alþínglstllskíp. 61. gr., a~ álit minna hlutans verði sent í
álitsskjalinu til konúngs, og það er hið sama, sem minni hlutinn í
klá?Jam,ílinu fekk 1857.

Forseti: Eg get glatt hinn háttvirta þíngmann með því, a~
ef jafnmörg yrði athæði með og móti minna hlutanum, þá vírðíst,
að hann samkvæmt alþínglstilsklpunlnnl, 61. gr., eigi rett á, að senda
álit minna hlutans sérskilið til konungs, þar e~ her er að ræða um

konunglegt frumvarp .
.Magnús Andrésson : Eg var svo óheppinn, að eg ekki fekk

atkvæðaskr.ina fyr en nú, a() eg kom á þíngsalinn ; reyndar harði eg
áður se() niðurlagsatrlðl nefndarinnar, og var eg búinn a~ glöggva

mig á þeim, og hugsa m(i~ sjálfum mer, með hverju eg mundi gefa
atkvæði mitt; en eg verð að játa, að mer er nú nokkuð farinn að
blandast hugur, þegar atriðín eru orðin 8,'0 ótal- mörg, svo eg vero
í vanda með hverju eg helzt á að gefa atkvæði mitt, ef ekki með
1. tölulíðnum, þ,i mun eg halla mer að tölul 2. (Forseti: Tölul.

2. verður borinn upp á undan tölul. 1.); elns og eg sagði, eru her
komin :5\'0 ótal-mörg breytíngaratkvæðí, að eg get ekki sagt, hvað
sanngjarnailt er, og þess vegna vil eg heldur leggja það á vald stj.irn-
árinnar, að veita embættismönnum launavlðbétína, þ, í þó ao hún þetta

tírio má sh ekki hafi orðið lib bón þeirra, þá veit eg þó til, að þeir
hafa Ieingið bón sína hj,i stjórninni á?Jur. Eg vil ekki síður en aðrir
hlynna að embættlsmönnunum, en ao fara að til taka tölur svona
fyrir tímann getur mer ekki litizt á; ef að fylgt verour minna hlut-
anum og breytíngaratkvæðum þeim, sem víð hann hafa verið gjör~,
þá er eg hræddur um, a~ einhver embættismannanna þykist fara
varhluta ekki stbur en þeir, sem hafa orðið allnjótandi kláðalækn-
fngaverbluunanna. þeir taunglast og tyggjast ínnbyrðís og sjá ofsjón-
um hver yfir öðrum, og svo mundi má ske verba fyrir embættis-
mönnunum líka, ef vio færum mina að ákveða laun þeirra. þíng-
maðurinn frá Reykjavík sagði, að embættlsmennlrnír mætti ekki f;Íst
víð búskap, eða gefa sig "ið (ibm, en embættisstörfum sínum; mer
þykir það nú reyndar "el trúlegt, að hann hafi sj;ílfur fyrir ser reynslu
í því, einkum síðan hann fór fyrir alvöru a~ stunda fj;irrækt; en þó
vil eg geta þess, að embættismenn okkar stunduðu ð'bur landbúnað-
inn og urðu með því stórríkir, og stunduðu þó fullvel embætti sitt.
Eg vil til nefna Ólaf stíptamtmann, Slgurb á Hlíðarenda, Brynjólf í
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Hjálmholti og Magmis Gíslason, og marga fleiri. Eg er hræddur um,
at> praktin og vellystíngarnar her gjöri nokkuð a~ verkum. Af þess-
um ástæðum, sem eg hefi nú talið, ætla eg a~ gefa atkvæði mitt
fyrir meira hluta nefndarinnar.

Ásgeir Einarsson: Eg var fyrst í vafa um, hvort þíngmaður-
inn frá Árnes-;ý:3lu ætlabí að verba á m6ti Iaunahækkunínnl, en þeg-
ar Ieið á tölu hans, heyrði eg, ab hann heldur með [afnrettlnu. Hinn
hnttvírt! 6. komingkjörni þíugmabur virtist mer ekki ætla a~ skarnta
embættlsmönnnnum í smáskömtnm rir "asa ríklssjébelns, en ef ab
ríkledagurlnn lætur eingan fá eptir sanngirni, sem hann lÍ að skamta,
þá vildi eg ekki eiga ab úthluta því, og eg skil ekki í því, í hverju
það gæti verið betra, að þíngib til tæki upphæð launanna her, heldur
en að blðja um jafnretti og l"tl.\ ríkisdllginn skera úr, hvað mlkið
hver á a'b hafa. Alþtng! er "íst heldur ekki kunnngra um launin í
Danmörku eða ástandið þar, heldur en ríklsdeglnum um ástandi'b á
Íslandi. Hinn háttvirti framsögumaður tók það fram, a'b það væri
mest komíð undir því, all menn yrbí samtaka í atkvæbagreíbslunnl
og á einni skoðun ; þá kynni líka að fara eins og þegar beðið var
um styrk fyrir prestaskélalærlsvelnana, og eg veit ekki betur, en það
hafi feingizt. Vibvíkjandi viðaukaatkvæði þfngmannslns tir Reykja-
vík vil eg geta þess, ab það á ab vera eins og reil.níngsskapur yfir
jafnrettib eður lítskýríng yfir meíníngn meira hlutans, en níl hefir
veríð sagt, ab meiri hlutinn mundi þykja of hoimtufrekur, og þá se
eg cingu bættara ab til taka þa'b meb tölum, þvf ríkisdagsmenn veita
upphæölna ; eg ætla því ekki að fara lÍt fyrir meira hlutann vlð at-
kvæðagreiðsluna. Útskýríng þíngmannsins frá Bergurfjarðarsýslu yfir
"jafnretti og sanngirni" ætla eg ekki ab svara, því eg álít hana ekki
2 skildings vírcl, og eg fyrir mitt leyti ætla a~ eiga það undir ríkís-
deginum.

Framsögumaður : Eg held, a~ þíngmönnum hafi sjaldan þótt
eins skemmtilegt a'b heyra tölu hins háttvirta sambýlismanns míns
(Hjaltalíns), eins og nú, enda ætlaði hann að halda áfram í lelngstu
lög, og var hann líkastur manni, sem nauðuglega "ill skiljast "ib
lífið, því það var auðséð, að hann sarkveíð fyrir að setjast, af því
hann vissi, ab hann mátti ekki tala aptur; en eg ætla nú ekki a~
tala svo mikið um hann, sem hann kveið fyrir að verba mundi,
því menn eiga að varast að tala illa um dauða menn. það var ein-
kennilegt fyrir honum, að hann brá nefndinni um, að hún hefði ekki
gjört það og það, sem hún hefir einmitt gjört; hann sagðí hún væri or-
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sök til þess og þess, ef það kæmi fram, sem 11I1ngæti ómögulega verið
orsök í, þó að fram kæmi. Nefndin viðurkenndi, að hún treysti ekki
því, að fullkomið jafnrétti feingist, en hún vildi þó taka það fram;
henni sýndist ekki vera víssarn, þó hún tilltæki tölur ýmsar á papp-

írnum, heldur en þó hún tækl fram regluna elnúngrs, sem tölurnar
ætti að byggjast lÍ; það el' sá munurinn, all sanngirnin er meiri í
kröfu nefndarinnar. Nefndin hefir líka tekill fram, ab launabótin

skyldi komast á SYO fljótt, sem ycr~a má, og eg skil ekki, hvernig
henni getur þlí orðið brlgzlað um, að hún vilji fresta þessu máli, þeg-
ar hún er einmitt með, ab ákveða tímann til 1860. Vibvíkjandi borð-
renn finnst mel' ekki þall geti komið til mala her, þar sem borðféð er
all eins borgað frá þeim hlutum ríklsins, sem hafa sjalfsforræði.
Meiri hlutinn fer heldur ekki fram á nema það, sem réttur stendur
til. Vill förum ekki í þurftarkröfu, heldur í réttarkröfu, og þeim,

sem þykir það að atkvreðaskninnt, að hún se la ung og margbrotin,
er bezt að kenna minna hlutanum um það og embættismönnunnm sj.ílf-
um, og að gefa einúngis atkvæði sitt fyrir meira hlutanum; upp.ístúngur
hans hafa auk annars þann mikla kost, er eg heyri sumum þykir

vera, að þær taka minnst rúm af, og eru einfaldastar ; en eg verð
all vera öldúngis mótfallinn öllum breytíngnr.ukvæðunnm, því þau

gjöra ekki annað, en flækja malíð og spilla fyrir þYÍ. Nefndin gat
ómögulega fallizt á vlðankaatkvæbið undir tölul. 4, því þó það se
satt, CIIl það se eimingís útfærsla af uppástúngu nefndarinnar, þ,i
sýnist mer það þó brjóta niður grundvöll hennar, að tiltaka upphæð-
ina, og eg get ekki annað seð, en 1I1l meiri hlutinn se öldúngls mein-
laus, þó hann vilji ekki til taka þall í summum, sem einga þýðíngn
hafa. Al'l það geti spillt fyrir embætrlsmönnunum, að hún stíngi \Ipp
á of miklu, þ,i getur það verið salt, ef hún er ekkí á rettn bygg~,
en þegar hún byggir á hinum fullkomnasta retti, þá er einúngis kom-
ið undir þVÍ, hvort stjórnin vlðurkennír þessa réttar- og sannglrnís-
kröfu, eða ekki. Þíni!ma'ður Borgflrðínga kallabí jafnréttískröfuna
eintóman orðaleik, en það er öldúngls ekki svo, því nú er það fram

komið, að embættismenn höfðu her jafnretti áður, og þá get eg ekki
Sell, hvað á að vera á móti því mi. Yfir RUfuð ao tala held eg se
hinar fullkomnustu ástæður fyrir að fylgja meira hlutanum, og vona
eg því, að þingmenn gefi atkvæði sitt með honum.

Gísli Brynjúlfsson : Þíngmaour BorgfirOfnga tók það ljóslega
fram, að ef nefndin ekkl filIlist á viðaukaatkvæði þíngmannsins úr
Reykjavík, þá væri það sönnun fyrir, að jafnréttíð væri ekkert ann-
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a'b en orðalelkur ; og hinn luíttvirt! (mmsögumaður hefir nú eins og

flýtt ser að Sanna þetta met því, að lýsa því yfir, að meiri hlutinn
geti þó eigi fallizt á þetta viðaukaatkvæði. Hann sagN það reyndar
til afbötunar, að þetta kæmi einkum af þVÍ, ao nefndin áliti það

sem brot á grundvallarreglu sinni, að vera nú ao fara nokkuð út í,
ao til taka upphæð launa embættismannanna ; en eg held þá, a'b
slíkt brot væri í sjálfu Ser ei 8VO mjög háskalegt, þar sem þessi

grundvallarregla er í raun og "eru að eins byggo á uppgjörori fá-
vízkn; þVÍ hvað má fremur heita svo, en þao ao segja, ao '-er Í:il-

lendíngar getum einga hugmynd haft um, hversu mikil laun embætt-
ísmenn þurfi að hafa? þao er sagt, að þeir eigi ao hafa jafnrétti
við danska embættismenn; en annaðhvort er þetta þýoíngarlallst með
öllu, eða Í því liggur einhver luískaleg alrfkishugsun , sem eg hefM
sízt búizt við að sjá kOl,ua fram hj.í hinum luittvirta þíngmanni Ís-
firöínga ; og vil eg þri helzt halda, að það í rauninni se ei þýOíngar-
mikið, heldur ao eins nokkurs konar leifar af því mikla tali um
eintóm an rett á pappírnum, sem ei sfður hefir kornið fram hjli oss
heldur en öðrum þjÓOUI1l, þegar þær í fyrstu hafa Iarlb að vakna til
mcðvltundar um sj.ilfar sig eptir langvíuna værð og ró, því þá hættir
þeim stundum víð, að fara vel lángt í sumu þVÍ, sem síður er veru-
legt. Eg held, sem sagt, að þetta jafnréttistal meira hlutans eími
nú að eins eptir af þessu eldra tali um ýmsan óverulegan rett, og
hafi honum farið eins og Guðmundi biskupi, þegar hann að eins átti
eptir að vígja "Hei\'mabjarg(( í Drángey, og loðln hönd korn lít úr

berginu, en sagt var fyrir innan: "einh"erstaoar Ver01Ir vondur að
vera", því þá hætti Guðmundur biskup ao víg]a, og leyf'bi hinum
vonda að vera kyrruni á þeim eina stað í eyjunni; eins held eg nú
meiri hluti nefndarinnar hafi hugsað, að einhverstaðar yrði menn þó
að koma hinu þyðfngnrlunsa jnínréttistnli inn lí þfngið, svo það dæi

ei út með öllu, og held eg þó, að nú hefði "erið minni skaði skeð-
ur, þó þeir hefði ci verið eins "ægir vi'b það og Guðmundur biskup
var í Drángey við hinn vonda; því se það ei alveg þý'bfngarlaust,
þá leynist í því, eins og eg á'ður hefi sagt, sú hin haskalega hugs-
un, að allir embættismenn vorir se í rauninni danskir, en ei íslenzkir
embættismenn; og þó hinn hrittvirtí framsögumaður reyndi seinast
ao draga úr þessu mco því ao minna mig á, að við hefðum ei held-
ur skapað ástandlð eins og það nú er, þ,í vero eg að svara honum
því, að ,·m bætum ei heldur nokkuð fyrir oss' með þvi ao gjöra það
enn verra, en þao er. Íslenzkir embættismenn má vissulega segja.
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no hafi verið til, áour en Í:;lalld nokkurn tíma komst undir Dan-
mörk, og af þeim em hinir núverandi en.bættismenn þó nokkurs
konar aframhald ; því þó Ijarhag vorum mí í lángan tíma hafi verið
sleingt saman vio fjárhag Danmerkur á móti vilja vorum, þá tjáir
ei þar fyrir ao leggja árar í bát og sleingja nú öllu saman, nema
ef það þá skyldi vera til þess, að komast sem næst hinni fornu og
karlmannlegu reglu, "svo skal böl bæta, að bíba annað meira". En
til þess að þola slíkt, þar sem um þjóðmál ræcir, þ,í ímynda eg
mer þó, að menn verði ao vera hertari í því tilliti, en ver Í~lend-
ingar nú erum, og á oss er eg því hræddur um, 110 tilraunin yrði
að eins að háskalegri hrossalæknfug , sem al> eins mundi gjöra 08S

mein en ekkert gagn; því hin aíðasta afleiðing af þ,"í, að álíta em-
bættismenn vora ao eins danska en ei íslenzka embættismenn, yrðl
beinlínis að vera sú, ao meiri hlutinn réði oss til ao setja þá sem
fyrst út á áralausan bát alla og senda þá svo suður til Danmerkur.
í því væri þó nokkur meiníng, þó nytsernln sa t\f8ýn; en í þessu,
no svara í austri, þegar stjórnin spyr í vestri, se eg einga meiníng,
því eg er sannfærour UIII, að tílgangur nefndarinnar hefir þó eingan
veginn verlð sá, sem aflelbíngarnar af uppastúngum hennar þó að
eins munu verða, að spilla fyrir launaendurbát embættlsmaunanna.
En það kalla eg að svara í austri, eða réttar« sagt í suðri, þegar
stjórnin spyr í norðri, að setja sig þá eingaungu á danskt sjónarmið,
og tala að eins í nafni kenrings vors suður Í Danmörk, þegar menn
þaðan eru beðntr að segja álit sitt um eitthvað viðvíkjandi embætt-
ismönnum her á landi; þVÍ ðYO fornlyndur hefi eg þó aldrei verið,
þó mer hafi stundum verið borið þao á brýn, að eg héldi um of
upp á fornöldina, ao eg að eins vi1ji álíta embættismenn vora sem
hirðmenn Danakonúngs, eins og sumir bændur hafa svo fagurlega
sagt her á þíngi, að eg ei tali um, að forukonúngur, sem ráOlo hefði
fleirum en einu þjéðlandí, hefbí jafnvel getað átt ser ýmsa flokka af
hlrðmönnum, sinn í hverju landinu. Og á þann hátt skoða eg aa
minnsta kosti embættismenn vora, ao þeir einkum og aa eins komi
þessu landi vlð, svo os" varði miklu fremur um að eins að vita, aa
þeim sa svo borgið hér, ao þeir geti orðið að öllu þVÍ gagni her í
landi, sem nauðsyn er á, heldur en hitt, ao hugsa mest nm, aa þeir hafi
alveg hin sömu kjör, sem embættismenn í öðru landi, hvert sem það
svo er; en þess vegna held eg og, aa alþíngí geti ofboð vel, án þess
ao skerða nokkurn rett sinn, svarað stjórninni hreint og beint upp
á spurning hennar, þar sem eg miklu fremur held, ao hún, með því
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nú ab syrja þínglð um mál, sem komingur þó hín gað til hefir einn
álneoio um með tilliti til Ísland,;, lý,;i þVÍ að nokkru leyti yfir, nð
hrin se farin að hugsa UIU ao gefa þinginu meira vald, jafnvel í
málum, sem eiga svo skylt "ib sjálft fj;írhagsmálio sem þetta. því
það held eg ei se efunarnuil, að spursrnrilið um laun íslenskra em-
bættlsmanna, rir hverjum sjóð, sem þau svo hafa verið goldin híng-
að til, koma þó í raun og veru fjarhagsmrillnu mjög svo við, þar
sem eg get ei annað en álitio það sjálfsagt, ab, ef þínglð mí til tek-
ur nokkuð um upphæð launa embættismanna her, þá tnltlst það um
leið á hendur þá skuldbindíngu í nafni landsmanna, að svo mikið
vílji þeir einnig gefa þeim, þegar ,·er fáum sjálfir fjárh:lgsrátin í
þessu landi; og það var einmitt með tilliti til þessa, að eg sagði
seinast, ao nú væri gott tækifæri fyrir bændur til að sýna, að þeir
vildi sannarlega vera örlátir við embættismennlna, en eingan veginn
af því, að eg vildi drötta því að mönnum, eins og mer fannst hinn
hattvirt! þíngmabnr Hdnvetnínga nýlega hafa misskilið mig, ao hver,
sem gæfi atkvæðí sitt með meira hlutanum, gjörði það af því hann
vildi ei láta fara vel með embæulsmennína. það hefi eg áður tekið
fram, að eg held elngan veginn í rauninni se tílgangur meira hlut-

ans, en eg held að eins, at hann einblíni um of á lítborð málsins
til þess að geta mí seð, hvað í rauninni er haganlegast bæðl fyrir
embættismenn ina og málið sj.ilft ; og það er einmitt, af því eg vil ei
að þíngið sleppi því góða tækifæri, sem mí býðst til þess, að eiga
þátt í úrslitum máls, sem á svo skylt víð fjárhagsmal vort og land-

stjórn, að eg vero nú enn 110 ráða þíngmönnum til þess, ao aðhyll-
ast þó heldur álit minna hlutans, eða þá að minnsta kosti vlðauka-
atkvæði þíngmannsins fyrir Reykjavík. En um atkvæðaskrana skal
eg að öðru leyti ekkert tala.

Jón Petursson: þegar eg samdi breytíngaratkvæðl mitt undir
tölul. 12., hafði eg ekki seo þau breytrngaratkvæbí , sem þíng-
mennirnir frá Norður-þfngeyjar- og Gullbríngusýslu höfðu gjört, og
vakti það fyrir mer, að eg alelt, að embættismenn á Íslandi hafi
fulla heimtíngu á, ab fá [afnréttl víð samkynja embættismenn í Dan-
mörku, eður á að fá jafnhá laun víð þá, meðan fj;irhagsrá'ðin eru
saman; annað er það, þó þeim se synjað þessa. Ef menn nú samt
vilja setja launin her lægra en í Danmörku, þá mega menn ekki
gjöra það af handahófi, heldur verða menn að hara það sem aðal-
reglu, að setja þau jafnt niður hjá öllum að tiltölu "ið það, sem
samkynja embættismenn hafa í Danmörku, en þó með fram einnig
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gæta nokkuð a\} hlutföllum þeim, sem laun líkra embættismanna her
á landi standa mí í hver til annara. Þegar menn nú gæta að laun-
um assessoranna "ið landsyfirréttlnn, þ,í geta menn bezt borið þau
á eina síðuna saman við laun hnyfirdémarans þar - og það hefi eg
þegar gjört -, og á hina sföuna saman víð laun sýslumanna. þegar
menn nú mlða þau víð tekjur sýslumannanna, þá er það reyndar
satt, að staða hinna síðarnefndu er talsvert erflðarl, enda eru laun
assessoranna ekki nema lí vfö tekjur af meðalsýsluru, og er þó dýr-
ara að lifa her, en upp í sveit, og sýslumar mega veitast mönnum
með annari embættiseinkunn og dönsimm lögfræðíngum. Þegar menn
enn fremur gæta að launum assessorauna í Danmörku, þ;i eru þau
vanalega jöfn launum rektoranna þar, svo laun þeirra her ætti aldrei
;1'0 setjast minna en 1,400 rd., því síður minna en 1,200 rd.; eg segi
þetta ekki af því mig gildi ekki einu, hvernig þau eru sett, því geti
eg ekki lifað her af launum mínum, og þa'ð get eg ekki nú sem
stendur, þ;í get eg stÍU burtu um sýslur, ef eg lifi, en eg er hræddur
11111, að fáir verði til, að sækja um assessorscmbættln meðan þau eru
mjög launalítil, og sýslnmnnnaluunln í meginparti sýslnanna tals-
vert hærri.

Framsögumaður : Eg ætla nú ekki að fara eins langt út í hið
stjérnfræðlslegn, elns og ræða hins hattvirta þlngmauns Skagfirðínga
vildi benda til. Hann sagði, a~ þfngið svurnbi stjórninnl eins og lít
í hött, ef það aðhylltist meira hluta nefndarinnar; en eg vero að
vera ,í sömu meiníngu og hinn h.ittvlrtí 7wnúngsfulltrúi, a'O meiri
hlutinn hafi svarað stjrirulunl svo einfaldlega sem orðið gat, og eg
get ekki se'b, a~ minni hlutinn hafi meiri vissu fyrir, að stjórnin
fylgi upp.ístúngu hans, en meira hlutans. þa'ð hefir verið getið um,
að fjárhagslögln mundi nú vera tilbúin, og þá verða þau sjnlfsngt
Wg'b fyrir ríkisdaginn í oktdberm.ínuðí ; þá gæti stjörnarherrann kom-
ið Iram með þær upp-ístúngur, sem honum þætti víð eiga, ef hann
vildi koma þeim í fjárhag:;l;;gin, og þá ætti ekki einmitt ágreiníngur
her meðal þíngmanna að valda því, að nuilí þessu verði stringíð
lindir stól. Eg álít þess vegna, eins og hinn heiðraði þíngma'ður frlÍ
Strandasýslu, a~ mest se komlð undir þVÍ, að þíngmenn verðl sam-
huga í atkvæðagreiðslunni.

Þórður Jónassen: Eg t6k það fram "ið undlrbriníngsumræð-
una í máli þessu, a'ð þa~ í forminu væri réttast, eins og meiri hlut-
inn hefir gjört, að halda fram jafnrétti milli dönsku og Islenzku
embættlsmannanna, en eg heidi þó ekki, að þVÍ væri farandi á flot
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eptir því, sem stj6rnin hefði lútil'> í ljósi, en al'> öðru leyti værl eg
sannfærður um, a{j stj6rnin, þegar hrin rel'>i málinu til lykta, mundi
gæta allrar sanngirni og jafnréttis, hval'> ísklenzku ernbættísmennlnn

snertir, sem kostur væri á, og því get eg með eingu móti tekið undir
það, sem einn heiðraður alþfngismaður, eg trúi það væri þíngmnður
Borgfirúínga, sagði, at orðin sanngirni og jafnrétt] væri, þegar um
íslenzku embættismenninn væri al'> gjöra, eintóm ur orðalelkur ; þessi
orð eru þýðfngarmikil hj.í allri stjórn, sem er g60 og rettl<it stjórn,
og þess vegna eru þau það og hval'> okkar stjórn snertir. Svona lít
eg á þetta m.il, og því hefi eg aðhyllzt skoðun minna hlutans, og
hvernig hann hefir tekið í 111 <Í Iið, því eg verð að halda það se í öllu
tilliti rettast, að halda ser við frumvarp stjórnarinnar, og teingja vil'>

það þær breytrngaruppasningur, sem ástæða þætti til, og eg vona,
að þær [;íí góða áheyrzlu hjá stjórninni, af því eg álít þær se gjörðar
svo h6flega, að með eingu móti verði sagt, að þær yfir höfuð a~
tala, fari fram yfir það, sem sanngirni og hæfileg [afnrðttlshllðsjén
útheimtir. Eg ætla mer ekki að fara al'> ræða um nein af þeim
mörgu breytíngaratkvæðum, sem liggja fyrir á atkvæðaskr.innt, og
þal'l því sfbur, sem eg gjöri f1Íð fyrir, al'> meiri hlutinn verOi ofan 1Í

hjá þfnginu; einúngis skal eg taka það fram, út af því, sem hinn
heiðraði 5. konúngkjörni þingmaður sagði, um ójöfuuöinn milli launa

justitiarii og fyrsta assessors, að hann vissulega á að telja mel'>
laununum þlí 250 rd., sem honum em borgaðir úr löggæzlusjéðnum,
og al'> minnsta kosti vorn þeir taldir í mínum embættislaunum, og

launin eru því ekki 1,000 rd. heldur 1,250 rd., og þegar enn fremur
er teklð tillit til þess, hvernig mí stendur á með embættisaldur
justitiarii og hins heíðraða þíngmanns, þá hverfur þessi ójöfnuð-
ur, sem 8VO er kallaður, því assessor ætti eptir frumvarpinu al'> fá

1,400+250-=1,650 í laun, en justitiarius 2,000 rd., þar sem launa-
vlðbétln er bundin víð 5 ár.

Framsugumaður: Út af því, sem hinn háttvirti 1. konung-
kjörni þíngmnður sagði, að stjórnin~ hefði haft aftök um all hækka
laun embættísmannanna, þl\ hefi eg ekki orðið var við það; en á
bls. 7. í astæðum frumvarpsíns stendur, al'> laun embættismanna á
Íslandi væri lægri en í Danmörku, og því hefði nefnd þeirri, sem
sett var í ríkisþínginu, þótt það jafnvel of mikil hækkun, sem farið
var fram á í stj6rnarfrumvarpinu, með tilliti einkanlega til annara
embættismanna á landinu, sem ekki hefði laun úr ríkissjóði, án þess þó

að nokkrar ástæður aðrar sa færðar fyrir þessari skoðun ; meiri hlutinn
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áleit því nauðsynlegt og rW, ab taka fram jafnrðttlð, því þat> væri
hið helzta atriði, sem stjórnin og hver einn hlyti a~ vlðurkenna ab
ekkl væri tekið til greina í frumvarpinu, eins og það líka er á hin-
um gildustu ástæðum byggt.

Konúngs(ulltrúi: Eptir skýrslu þeirri, sem hinn háttvirti [ram-
sögumaður og fleiri þíngmenn hafa gefið, yfir meiníngu og tilg.ing
þeirra uppástringna, sem meiri hlutinn hefir komið fram með, þá gat
eg, eins og aður er á víkíb, álitio svo, sem meiri hlutinn hetbí gefið

skýlaust j.itandl svar upp á spurníngu stjórnarinnar nm naubsyn
launahækkunar fyrir embættismenn her á landi, og ab því leyti
gat eg verið þeirrar meiníngar, ;lb upp:ístúnga meira hlutans ekki
mnndí spilla málefninu, jafnvel þó eg áliti, að þa~ væri laugtum
betra og eðlilegra, ef þíngið fellist lÍ minna hlutans uppásuingu, sem
fer fram á það, er annars hlýtur ab vera meiníng þíngslns, ao frum-
varpio verði samþykkt með breytíngum annaðhvort meira eða minna
hlutans. En nú er her komið nýtt atriði inn í mallö, sem töluvert
breytir útliti þess. Þíngmaðurinn frá Reykjavík hefir 8túngi~ upp ti
mörgum viðaukaatkvæðum vlb 2. upp.ísnlngu meira hlutans, hver
víðaukaatkvæbl standa á atkvæðaskrdnní undir tölulíð 4. a-h. Í
þessum viðaukaathæðum hefir hann j!;efio út:;kýríngli í tölusWfll1l1
yfir þá. nefndu uppástringu meira hlutans, og sagt, hvað í henni lægi,
samkvæmt þeirri jafnréttls-koðun, sem meiri hlutinn fer fram ci í
hinni nefndu uppustungu. í því upprístúngumaðurlnn hefir riÍ'ðio þíng-

inu til, all fast ákveða laun þeirra embættismanna, sem nefndir eru
í vlðaukaatkvæðunnrn her um bil jafnh.i þeim, er sam kynja em-
bættismenn hafa í Danmörku. En nú "iII meiri hlutinn, á mer 6-
sklljanlegan hátt, fella öll þessi víðaukaatkvæöi, og þar með fella þá
einu náttúrlegu þýðíngu, sem liggur og legið getur í upp.ístúngu
hans. t)egar þessi eðlilega útskýring upp.ísuingunuar er felld, þá er
ekkert eptir, nema orðin tóm öldtingls þýðíngarlaus, og þessi aðferð
verður að gjöra þau áhrlf ,í menn, að meiri hlutinn annaðhvort ekk-
ert hafi meint með uppástringu sinni, eður ekki viljað kannast vlð
þ,l nnttrirlegu meiníngu, sem í henni liggur. það hefði "erið nokk-
uð annall uuil, hefði þessi víbaukaatkvæöl aldrei fram komið, eður
yrði þau ekki felld, því þá hefðí 2. uppástúnga nefndarinnar haldið
sinni eðlilegu þýðíngu. þess "egna, ef nú þínglð fellir þessi víð-
ankaatkvæbl, þ.i fellir það mulið sjálft, og þá spilla þíngmenn því
með atkvæðum sínum, að embættismennirnir her geti feinglð nokkra

launahækkun, ab svo miklu leyti sem í þeirra valdur stendur.

1772



Framsögumaður : Vi~víkjandi því, sem hinn háttvirti konúngs-
fulltrúi mí sagð], þá ern í nefndaralltinu fram færðar astæður fyrir því,
hvers vegna nefndin ræður frá frumvarpinu, og held eg, að þær astæð-
ur !le fullkomlega ljósar, en þegar geinglð er út fra grundvallarregl-
um nefndarinnar, þ;i yrði þeim hagguð, ef 4. tölul. væri samþykktur.
Meiri hluti nefndarinnar viII fella nr. 4, en neitar þó ekki þar með
því, að embættismenn ætti ao fá launabét. þ"ert á móti, meiri
hlutinn verður að greiða atkvæði móti upp.ístúngunnl, því hann álít-
ur, ao þínglð eigi ekki ao ákveða neinar upphæðir, hversu launa-
hækkunin eigi að vera. þíngmaour Reykvíkínga efast eg líka um
að hafi einmitt fundið hið retta jafnrétt] í tíilurn sínum, þó eg nú ekki

geti bent ,í neitt einstakt, yegn,l þess að eg hefi ekki haft tíma til
þess, að gegnum gánga nákvæmlega uppristúngurnar ; en mer sýnist,
ao þíngíð eigi ekki ao akveða neitt í fastsettum tölum, og meiri hlut-
inn var samdóma í því, ao þínglð gæti ekki aðhyllzt slíkar uppá-
sniugur, því annars hefOi hann eins getað komíð iueð þær, en hon-
um þótti nóg, ao benda lÍ muninn, til þess að sýna, ao íslenakír

embættismenn hafa ekki [afnrétt! vio samkynja danska embættismenn,
og þegar hinn háttvírt! komtngsfulltrúi ber fram ástæður þíngsins

fyrir stjdrnlna, þ;í mun hann taka það fram, hvers vegna breytíng-
aratkvæbi þetta er fellt.

Kom'tngsfulltrúi: þao er ekki "egna þess, að eg se í öllu
samþykkur víbaukaatkvæðunum undir tölulio 4, eður af því, að eg
haldi að stjórnin fallist :í þau, að eg er því svo mótfallinn, að þau
se felld her á þínginu, heldur af því, a'ð upp.isningur meira hlutans
mega álítast öldúngis þýðíngarlausar, já, jafnvel ekki alvarlega meint-
ar, þegar meiri hlutinn ekki vill kannast víð þá eðlilegu þýðíngu,
sem í nppdstúngum haw, liggur. Eg get ekki verið samþykkur þeirri
þýðtngu, sem hinn hattvirtl framsögumaður vill leggja í atkvæða-

greiðslu þlngsins; eg vero að halda mer til þess, sem eg þegar hefi,
a~ eg ætla, þar um skýrlega talað, en meiri hlutinn verður ao á-
byrgjast, hvernig hann greiðír atkvæði í málinu, hvort hann vill greíða
þau samkvæmt þeirri meiníngu, er hann hefir látið í Ijá"i, ellegar
þannig, að hann mótsegi sjálfum ser, og vilji ekki kannast víð sína
eigin melníngu.

Framsögumaður : Hinum hrittvírta konúngsfulltrúa er þa~
kunnugt, ao breytíngaratkvæM er opt fellt, sem menn i sjálfu ser
ekki hafa neitt á móti, nema í því sambandi eða undir þeim kríng-
umstæðum, sem eru, þegar þa~ er borið upp, og er ekki sagt, a~
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maður se á móti uppástringunni í sjálfu ser, heldur fella menn hana

af því menn sjá, að hún lí ekki "ið á þeim tíma, eba þeim stað,
þegar hún er borin upp til atkvæða.

Forseti: þar eð ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari álykt-

arumræðu lokið, og skal eg biðja hina heiðruðu þingmenn að gánga
til atkvæða samkvæmt atkvæbaskr.ínní, og "ii eg að eins geta þess,
að eins og hinn h.íttvirtl framsiJgumaður hefir skýrt fni, og eptir
ósk hans, en einginn hefir orðið til ao mótmæla því, þá mun eg bera
breytíngaratkvætio undir 2. tölu!. til atkvæða Ii undan tölu!. 1.
stafí. b,

Var síðan geinglð til atkvæða, og fám þau á þessa leið:
1. a, Meiri hluti nefndarinnar, samþykktur með 21 atkv. ,

b, lI'leiri h7uti nefndarinnar (1. uppastúnguatríbl) (borinn upp til at-
kvæ'6a á eptir tiilul. 2.), fallinn samkvæmt atkvæðagrelðsluuní víð

2. tölul. her næst á eptir.

2. Varaatkvæði Peturs Peturssonar (boríb upp á IIn dan tölul. 1. b),

samþykkt með 14 atkv. gegn 10.
3. lI'feiri hluti nefndarinnar (2. uppástúnguatriðl) samþykkt með 18

atkv.
4. Viðaulmatkvæði H. Kr. Friðrikssonar víð 2. níðnrlagsatrlbl meira

hluta nefndarinnar, tölul. 3), a'O við enda tölultbsíne verði bætt:

"þannig ab", fellt með 12 atkv. gegn 9.
Samkvæmt þessari síðustu atkvæðngreiöslu voru þá. stafliðirnir
a til hundir 4. tölul. álitnir fallnir.

5. Breytíngar,jtkvæOi hins sama, að í stað orðanna: "sem fyrst að
verða má" í 3. uppastúngnatriði í meira hluta nefndarinnar undir

tölu!' 6., verði sett: "frá fyrsta degi aprílmanaðar 1860", sam-
þykkt með 22 atkv.

6. Meiri h7uti nefndarinnar (3. uppaanlnguatrtði), borinn upp með
breytíngu þeirri, er samþykkt var undir 5. tölul., samþykktur með
23 atkv.

7. VioaukaatkvæOi Benedikts Þórðarsonar, samþykkt með 23 atkv.
Samkvæmt þessari atkvæðagrclbslu voru allir hinir töluliðírnir:

8- 28, er eptir voru ,i atkvæðaskrnnní, með öllum þeim stafliðum,
sem þeim tölnliöum fyl g.ia, álitnir fallnir.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til undirbún-
íngsumræbu nefndaralitíð í m.illnu um endurgjald jarðamatskostn-
aðarins, sem er konunglegt frumvarp. Eg hefi látio prenta niður-
Iagsatriðí neíndarálítsíus, og vona eg þíngmenn hafi það fyrir ser.
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Hinn h.ittvlrtí þingmaður Rangvellínga er framsögumaður í
þessu máli.

Var málið sfðau afhent framsögumanni, er las upp nefndará-

litið SYO hljóðandi:

"Alþíngi hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd, til að segja álit

"ort um komínglegt "frumvarp til opins brpfs '11m þaðJi hvernig
endurgjalda skuli lcostnað þann, er risið hefit' af jarðamati á Ís-
landi, og til bráðabyrgða hefir greiddur verið úr jarðabókarsjóði
Íslands".

Ver höfum nrikvæmlega athugað þetta mál, og leyfum oss nú
ab segja um það álit vort á þessa leíð :

Í fyrstu grein frumvarpsins er eigi til færð nein upphæð á kostn-
aN jarb.unatslns, en eptir ástæðunum \"i~ frumvarpio er hann talinn

alls 8,360 rd. 82 sk.. Af kostnabí þeim eru 5,720 rd. 92 sk. fyrir
jarðamat það, er fram fór her lÍ landi árin 1849 og 1850, en sam-
tals 2,639 rd. 86 sk, er sí~ari kostnaður, er leitt hefir af endurmat-
inu. Oss finnst nauðsynlegt, að gj1ira mnn á kostn aM þeim, er leiddi
ar [arðarnatlnu 1849 - 50, og hinum síðarí kostnaði, bæði fyrir því,

að naumast verður ;íliti~, a~ í til sk 27. maí 7. grein hafi verið
haft tillit til annars kostnaðar, en elmingis til þess jarðamats, er
þar er Iyrlrsklpað, og sem einmitt er jarðamatið 1849-50; :;\'0 er
og hinn sfðari kostnaður annars eðlis, einkum að því leyti, að Reykja-
víkurnefndin var konúngleg nefnd; svo er og t. a. m. tílfærðlr þeir

150 rd., er greiddir "om fyrir reikníngsstörf víð [arbabókina ytra,
og sem eigi hefir verið borið undir þíngið. Alþíngi 1857 virðist
og a~ hafa gjört þenna mun á hinum fyrri og síðari kostnabí,
þar sem það einmitt hefir fellt burtu akvörbunina um endurgjaldið,
er farlð var fram á í hinu konúnglega frumvarpi undir II. e, er þá
var lagt fyrir þíngið (sjá Alþfngistfð. 1857, 76. bls., sbr. 999 bls.),
Af þessum ástæðum finnst nefndinni vera einúngis umtalsmál um
a~ jafna þeim 5,720 rd, 92 sk. niður á jarbitnar.

þegar ver nú þessu næst athugum, hvenær niðurjöfnun kostnað-
ar þessa skuli fram fara, þá er þa~ fyrst, að ver ætlum, að það geti
eingan veginn orbíð fyr, en hin nýja jarðabók er briin a~ ná laga-
gildi, eins og líka sagt er í frumvarpinu. En nú með þYí a~ eigi er
"íst, að jarbabókla nái lagagildi í fardögum 1863, heldur geti auð-
veldlega lIYO farið, a~ hrin verði aptur lög~ undir meiri eður minni

endurskoðun, þá getur nefndin eigi bundið sig via þessa tímaákyöro-
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un, og heldur eigi getur hún se~, a~ tiltækilegt se ab til taka
nokkurn síðar akveðínn HIlM, svo sem 18ti4 eður ] 865, því
það gæti eini! rlðið í bága "ib liiggildíng jarðabrikarinnar. Ver
getum því cigi betur se~, en ab það se einu úrræcln, eins og nú
á stendur JIIeb jarðabéklna , ab þíngib samþykki cigi frumvarp
þetta av svo stöddu. Annars skulum ver geta þess, ab fari nú svo,
sem cigi er ólíklegt, ab bráblega verðl skattar lagðir :í hið nýja
hundrabatal, eini! og stjórnin hefir í fyrstunni u't1azt til, og verði
fj árhagurinn eigi á þeim tíma a~ skilinn, svo ab hinir auknu skattar
renni í rfklssjóöinn, þ.í virðíst nefndinni öll sanngirni mæla með þVÍ,

ab [arðamatskostnnðurlnn yrbl greiddur úr rfkissjdðnum, þar co hann
hefðí me-tan hag af jarðamatinu. En þó svo sé, þá finnst nefnd-

inni eigi :í,;tæ'ba til, sízt í þetta sinn, ab koma fram með nokkra
uppástringu í þessari grein.

Af framangreindum ástæðum leyfir nefndin ser ab stinga npp á:
Að alþíngi ráði konúngi frá að samþvkkja frumvarpið að
svo komnu.

ReykjavIK 13. ág.Íst 1859.

Páll Sigurðsson, Jón Sigurðsson, Arnljótur Ólafsson".
forrnabur og framsðgumabur, skrifari.

Framsögumaður (Páll Sigurðsson): Eg skal ekki vera Líng-
orður um nefndanillt þetta. Stjórnin hefir auðsjuanlega búizt "ib
því í frumvarpi sínu, ab þfngíð mundi fallast á jurðabökarfruurvarp-
ið, en þao fekk ekki samþykki þíngsins, eins og kunnugt er, ab sinni,
heldur er þab lagt undir endurskoðun, og löggildíngu þess er frest-

að þangað til 1863, og kann slæ leingur. Nefndin s:í, að það leiddi
af grundvallarreglunnl, að þíngib yrðl ab neita því UII1 lagagildi,
þangað til jarðabékin væri lögleidd. Nefndin vildi líka Ieiba athuga
þíngsins og stjórnarinnar að því, ab hin konúnglaga nefnd, sem sett
var her í Reykjavík, til ab endurskoða jarðamatið, væri konúngleg, og
verk hennar sem skrifstofustörf', og tilskipunin um [arðamatíð sýnist
ekki ab hafa tillit til þessa kostnaðar, heldur einasta þess, er leiddi
af matijarbanna í héruðum 184!1-50j þess ,'egna áleit nefndin rétt-
ast, ab raðu frá ab löggilda frumvarpið, aður en jarðabékin yrði

löggilt.
Vilhjálmur Finsen: Í tilskipunlnní um jarðamatið 27. maí 1848

stendur, ab allur kostnaður af jnrðamatlnu skuli endurgjaldast með
þ"í á sínum tíma að jafna gjaldinu niður á allar jarðir í landinu.
þessi orð, samanborin við orðin í 5. grein tilskipunarinnar, innibinda
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t ser kostnaðinn til allra rá~stafana- þeirra, sem hafa þurft til a'b
koma jarðamatínu í kríng, og því sýnist það ekki ab vera á gildum
ástæbum byggt, eins og gjört er í nefndaralitlnu, ab gjöra mun á
kostnaðinum vlð hlð eiginlega jarðamat 1849-1850, og kostnaðln-
UIU út af jarðamatsnefndinnl í Reykjavík og útreikníngi hundraða-
talsins þar á eptir, því allur þessi kostnaður innibinzt í orðum til-
sklpunarlnnar, og á allur ac endurgjaldast. Vicvíkjandi nefndinni í
Reykjuvík, er með kominglegum úrskurbi frá 27. maí 1857 ákveðið,
ac vlss þóknun banda nefndinni og skrlfaru hennar skuli greiðast úr
rlklssjóðnum, í móti þvl, ac endurgjalda það, eins og annan jarða-
matskostnað. þessi úrskurður var birtur þínginu 1857, og alþíngi
hefir elngum mótmælum hreift gegn þessu í álItsskjali sínu um jarða-
matið það ;Ír; þvert á m6ti stakk þíngið upp á 100 rd. þóknun til
viðbótar fyrir hvern af nefndarmönnum, sem þíngi~ þá sjnlfsagt hefir
geinglð út frá, ac bergaðlet eins og í konúngstirskurðlnum var sagt,
að ætti uð eiga ser stao með þ,í fyrst ákveðnu þóknun. Me'b
þessu er viðurkennt, eins og það flýtur af boðum tllskipunarlnnar frá
37. maí 1848, a~ allur þessi kostnaður hlýtnr ac lenda á landinu,
og mer finnst, ac þac se ekki rett, ac skorast undan ab borga það,
sem er vafalaust að lÍ ab borgast, samkvæmt skýlausu Iagaboðl, og
það er eins áríðandi í opinberum efnum, að vera hreinn í viðsklpt-
um, eins og einstakra manna á milli, og það er því naumast sam-
svarandi s6ma þfngelns, ef þllb skyldi mí, eins og nefndin hefir stúng-
i~ upp lí, skorast undan ab endurgjalda þann unitalaða kostnað,

H. Kr. Friðriksson: Nefndaralltlð biður einúngis um frestun,
þángac til það sest, hversu mikill kostnaðurlnn verður, en þa'b er
alls ekki tilgangurinn, að skorast undan gjaldinu.

Framsögumaður : þó nefndin bendi á þetta, taldi hún þa~
ekki sem víst, en hún heIt að eins vel gæti verlð, að skoða mætti
kostnaðinn "ic þessa konúnglegu nefnd í Reykjavík, eins og annan
skrlfstofukostnað, en ekki eins og kostnaðlnn af jarðamatínu, sem
fram fór heima í hérabí 1849-50. Sama er ac segja um þessa.
150 rd., sem goldnir eru fyrir ýms störf þar að lútandi í Kaup-
mannahöfn. þab væri undarlegt, ef þfngtð ætti ai'> samþykkja og
leggja á. [arðírnar í landinu þenna serstaklega kostnab af hinni kon-
únglegu nefnd í malinu. Eg se ekkl, ab það hafi verið þannig sam-
þykkt af þinginu, því ab her er ehuíngls ab ræða um niðurlagsat-
ri'ði nefndarálltsíns, sem einúngis lúta að því að fresta frumvarpinu;
þa'b hefir ávalt verið álitið sem annars eðlls, eins og skrlfstofukostn-
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aður, en hvernig hinn 4. konúngkjöml þíngmaður lítur á það læt

eg ósagt; þegar frumvarp til jarbabdkarlnnar fær lagagildi, kemur
þetta fyrst til álita; en yrði jarðabökln ekki Iiiggilt, þ;i væri það

nokkuð of tímabær burður, að fara nú að leggja skatt á jarðar-
hundruð, sem aldrei yrði sköpuð.

Vilhjálmur Finsen: þó jarðabékín se ekki komin út eða lög-

gilt, getur þíngið ekki gelngið út frá því, að hún fái ekki lagagildi,
heldur verður þínglð, fyrst það hefir mælt fram með því, að [arba-
böktn verði löggilt, a'O g.ínga út frá því, a'O þetta veröl, og þnð er því
eingin astæða til, ab fresta ákvdrðun um endurgjaldib, þó jarðabókin

se ekki enn komin út. Hvað þá 150 rd. snertir, sem hafa verið
borgaðír fyrir útreikníng hundraðatölunnar fyrir hinar einstöku j<lr'O-
ir, þá skal eg benda til þess, a'ð í álitsskjali sínu um jarðamats-
málið 1857 fór alþíngi fram á, að stjórnin vildi hlutast til UIII, að
rá'Ostafánir væri gjörðar til þess ab hundraðatalan væri þannig út
reiknuð, og geingu umræðurnar her á þinginu helzt út á, a'O sðrstök
nefnd væri til þess tekin; en það er auðvitað, að hvort sem nefnd var sett,
eða embættismanni í hinni íslenzku skrifstofu var falið á hendur,
að reikna út hundraðatöluna, þá kemur það út á eitt, þegar Sli em-
bættlamabur hefir tekið það að ser sem aukavinnu. Eg álít því
ekki spursmal um, að menn eigi a'O fallast á frumvarpið, og "ii eg
áskilja mer hreytlngnratkvæðí viðvíkjandl því, að upplræð kostnað-
arins se bætt inn í greinina, svo og um það, a'O skildlngatala sii,
sem jafnað yrði á hvert hundrað, verði til tekin, og það helzt á þanrt
hátt, ab komlzt verði hjá mjög miklum sldldíngabrotum, og svo vil
eg einnig taka mer það breytíngaratkvæðí við 2. gr, að sýslumenn
skuli heimta jarðamatskostnuðlnn á 2 árum, helmínginn á næsta ári
eptir að jarðahökln hefir náð lagagildi, og helmínginn ári~ eptir.

II. Kr. Friðriksson: þa'ð er satt, sem hinn 4. konúngkjdrnl
þíngmabur sagöl, a'O ætti nú að fara að taka til skildíngatalib, yrði
það að vera ríflegt, því það getur kornið meiri kostnaðaraukl ; en
eg, fyrir mitt leyti, álít, að það se eigi auðið, að ákveða þenna
kostnaðarauka, "egna þess, að þíngi'ð hefir nú beðiö um, a'O koma
mætti mco aðflndnl, og a'O gallarnir yrði lagaðir .

•1ón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg vil bæta því við það, sem
hinn vlrbulegi fNmsögumaður aagbí, að þó alþíngi 1857 eins og
þegjandi samþykktí þenna kostnað, þá gekk það út frá þVÍ, að
verkið væri þá búið og kostnaðinum þar með lokið, því að jarða-
bókin mundi þá verða löggilt; nú ónýtti stjórnin allt verk alþíngis í
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þessu falli, bæði ályktun þess um jarðamatið, og þá sjálfsagt eins
samþykki þess um kostnaðínn ; nú held eg liggi ekkert á að fara að
búa til lög um kostnað þenna, fyr en allt í einu að það mál er
teklð fyrir, þegar allt jarðamntsverklð er btíi~.

Stefán Eiríksson: Eg vlldl elnúngls leyfa mer a~ vekja at-
hygli þíngsins að 2. grein frumvarpsins; þar er sumsé gjört ráb
fyrir, að abriandl hverrar jarðar skuli greiða sýslurnannl gjald það,
sem ræðir lim ( 1. grein, og að ábúandinn skuli fá þa~ aptur end-

urgoldlð hjá eiganda jarðarinnar ; eptir þessu getur orðið spursmal
um, hver skuli endurgjalda ábúendum á prestajörðum. spítalajdrðum,
fátækrajörðum sem og 6myndugra jörðum, o. 8. frv. og þrí áskll eg
mer þann víðauka víð 2. grein frumvarpsins, ef þab verour sam-

þykkt, a~ eptir orbíð "eiganda" verðí bætt inn í greinina: "e'ða um-
raðamaður",

Forseti: Fyrst a~ mí ekkl fleiri biðja ser hljöðs í þessu máli,
er undírbriníugaurnræðu þess lokið,

þar næst kemur, samkvæmt dagskrrinuí, einnig til undirbúníngs-
umræðu nefndarálit í malinu um ráð við hallæri og almennri neyð,
og eru nlðurlagsatriðln prentuð, og þeim títbýtt meðal þfngmanna.

Hinn hattvlrtl þingmaður Norður-Múlasýslu er framsögumaður
í nuillnu. Eg vil jafnframt leyfa mer a~ geta þess, a~ ef ekki verða
borin upp þau breyttngaratkvæbí víð nefndanílltlð, er gjöri nauð-

nauðsynlegt, a~ rita bænarskrá til konúngs, álít eg, að þetta mál
geti orðið útrætt nú á þessum fundi, eins fyrir það, þó fram komi
breytfngaratkvæbí í sömu stefnu og nefndin fer fram á, nefnilega,

að forseti skrif amtmönnunum.
Var lIuílio aíban afhent framsögumanni, sem las upp nefndar-

álitio svo hljöðandí :

"Alþíngi hefir kosið OSiJ nndlrskrífaða í nefnd, til a~ huglelða
uppástúngu frá 3 'þíngmönnum um 'það, hvernig komið verði í
veg fyrir yfirvofandi hallæri, og leyfum ver oss að bera upp álit
vort her Ulll á þessa leið :

Eptir þeim skýrslum, sem til alþíngls hafa korníð, ~em er mest-
megnis það, sem hver þingmaður ser í lagi hefir getað skýrt frá
eptir kunnugleik sínum, þar eð einúngis ein bænarskrá úr einum
hrepp í Borgarfjarðarsýslu hefir korníð til þíngsíns, og óska~ fjú-

styrks úr einhverjum opinberum sjéðl, þá getur nefndin ao vísu se~,
að hinn seinasti afliðnl afarharði "etur, ofan á öþurkasumar og bág-
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asta haust, hefir allvíða valdið miklu tjóni, einkanlega í (j;írhöldlllu
manna, og að aflelðíngar þess hafa verið í vor JIljög tilfinnanlegar
lÍ sumum stöðum í öllum fjórMngum landsins, og í stöku sveitum,
eínkum í Strandasýslu, Snæfellsnessýsln og Eyjaíjarðarsýslu ; en nefndin
ættir þó, að þessi baglndi se ekki meiri en svo, að alþýða sj;ilf,
með stjórn og tilsjén æbrí og lægri embættismanna, og með efnum
þeim, sem fyrir hendi eru, geti rá'ði'ð 16t á þeim, og á meðan svo
lÍ stendur, getur nefndin ekki lagt til, að alþíngi fari beinlínis a~
leita styrks hj.í konúngi í þessu efni. Nefndin álítur, a'ð það se í
alla staðí bæði réttara og hollara, að land-mlenn kappkosti að bjarga
ser sjalflr, og það þTí heldur, sem þeir vilja halda fram rðttlndum
sínum og sjalfsforræbi. Nefndinni finnst miklir annmarkar á, a'/)
leita um þa'/) til stjórnarinnar beinlínis frá þíngiuu, og ekki fram á
það Iaranda, nema fullar skýrslur væri fyrir hendi, r.íbstafunlr yfir-
"aldanna a'l'! fullu reyndar og fundnar að vera ónógar, og þar að
auki alþíngi fært 11111a'ð gjöra þær ákveðnar upp.ísningur, sem það
vlssí, a'ð stjórnin gæti Iramkvæmt ; en ver ætlum amtmenulna fær-
ari um a'ð gjöra þvílíkar nppástringur, og efumst ekki um, að stjórn-
in taki tillögur þeirra til greina. En bæði er það ab ver ætlum, að
ekki se mögulegt fyrir alþíngi að gefa nægar skýrslur un.1 astundið
í serhverri sýslu landsins, og hvort þnngað se þörf lÍ meiri nauð-
synjavörum, einkanlega kornvörum, og þá hvað miklum, auk held-
ur um það, hvab mikið korn verbi þar keypt, og hvort hlutabelg-
andi verzlunarmenn kunni fást til a'ð flytja meiri kornvörur. en þær,
sem þeir hafi nokkurn veginn ánægjanlega vissu fyrir a'ð geta selt.
þess "egna álitum ver, að mál þetta verbí allra helzt a'ð n.í til hlut-
aðeígandi amtmanna, og ab þeir verði ab útvega skýrslur frá sýslu-
mönnum, ef þeir ekki senda þær ótilkvaddir um ástandib í sýslum
þeirra, ser í lagi um það, hvað mikið korn muni vanta til hvers
verzlunarstaðar, eða hverrar sýslu, hvað miklls styrks mundi þurfa
til, all kaupmenn feingi þab borgað, og upp á hvaða skilmála þeir
vildi taka að ser ab útvega það og flytja, eða hvaða von verzlunar-
stjórarnir hefði um þetta, þar sem kaupmennirnir sjálfir ekki væri
vlð staddir. Eptir þessu ætlum ver, ab allt geti geingi'ð greiðlega,
og í veg megí koma fyrir vandræði eða hungursneyð næsta vetur,
ef að eins lán feingist hjá stjórninni til all borga kornvörur, sem
kaupmenn ekki sjalflr vildi hafa á hættu að kaupa. A'ð vísu vit-
um ver, a'ð amtmaðurinn í norður- og austurumdæminu, sem mun
eiga her syðra töluverða dvöl seinna. part sumarsíns, muni eiga örb-
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ugast með a~ ná þeim unitöluðu skýrslum, eba alls ekki geta þal>

f tíma. En þa'b er einmitt þetta umdæmi landsins, þar sem menn
segja sízt se a'b óttast yfirvofandi neyð, og þar sem "er vitum með
vissu, ab mildir korna'Oflutníngar hafa verið í sumar til nokkurra
verzlunarstaða, og þar sem ver ætlum, að sumstabar se þegar blíi'tl
ao gjöra nauðsynlegar niðstafantr til kornritvega. En áliti nú einn
eða fleiri af amtmönnunum, þegar þeir væri búnir að fá skýrslurn-
ar frá sýslurnönnnnum, og með hlibsjón til þess styrks, sem hlut-
aðelgandí sveitarsjébír gæti í te l;iti'b, að nauðsyn bæri til all leita
stjórnarinnar um peníngal:ín eður annan styrk til kornútvega og að-
ílutnínga, álitum "er sj:ílfsagt, a~ hann mundi fást.

Eptir öllu þessu mælum ver nefndarmenn með því:
Að þíngið feli [orseta sínum að skrifa amtmönnum, og
skora á þá að hvetja til almennra samtaka í landinu, til
að koma í veg (yrir hallæri.

Reykjavík 14. ,Igúst 1859.

llalldór Jónsson, Magnús Andrcsson. ll. G. Thordersen.
framsðgumabar. J6n Hjaltalin. Jón Sigurðsson.

Framsögumaður (Halldór Jónsson): Nefndarálit þetta fer nú
nokkru skemmra, og hefir einnig nokkuð annan blæ, en uppastúngan,
sem eg með 2 hattvlrtum þíngmönnum bar upp; en stefnan er þó
hin sama i og hlð Irabrugðna verð eg a'b afsaka með því, að upp.í-
stúngumcnnlmlr, sem kosnir voru á heimulegum fundi, eins og hin-
um hattvirtu þfngmönnum er kunnugt, voru nokkuð bundnir vlð um-
ræður, sem fram höfðu Iarið, og álit margra þíngmanna, en a'b í
nefndinni komu Ir.nn fleiri skoðanir á málinu, og jafnvel var þá
tíðarfarlð tekið a'6 glæða betri vonir. þa'b var og nefndinni kunnugt,
ao amtmcnnirnir í norðaustur- og vestummdæmunum hafa þegar
skrifab stjórninni um það, er þeir álíta nauðsynlegt til a'b verjast
hallæri, og þóttist nefndin viss 1IIn það, að stjórnin mundi veita þeim
það fulltíngl, sem mögulegt væri. Kornskort til suburarnteins ætti

. ekki þurfa ab óttast, þar sem gufuskipíð fer svo opt á milli i og með-
al þeirra styrktarmeðala. sem menn her hafa til að kaupa fyrir korn,
má telja það, sem á ýmsan hátt rennur inn í suðuramtíð af þeim
30,000 rd., sem rfkissjéburlnn hefir í te latlð til klaðalæknlnga, t. a.
m, til hreppsnefnda, sem stabíð hafa fyrir læknfngum; svo fá R:íng-
vellingar og Borgflrbíngnr mikið fyrir hesta, er þeir selja. En eg
skal nú bfða þess, a'b þingmenn láti í ljódi meiníngar sínar.

Guðmundur Brandsson: Eg held þa'b megi nú segja um þetta
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mál: "fjöllin t6ku leUasótt, og fæddu mris", því þegar máli þessu
nr fyrst hreíft, þ;i var her mikið uppgangsveður á þínginu, auka-
fundir vorn haldnir, margar uppástringur vorn gjörðar, og hvað verð-
ur svo úr þessu (illu saman eptir nefndarálitinu ? Þa~, að nú skal
hvetja til almennra samtaka; en má eg spyrja, til hvaða samtaka?
þetta er nokkuð líkt því, sem farið var fram á 1855, þegar forseti
þíngslns átti að iskrifa lít um landið, og kenna mönnum ýmsar bún-
aðar- og sparnaðarreglur; en hvort það hefir haft nokkurn arángur eða

ekki, eða hvort hlutirnir hafa verið brrikaðlr betur síðar en áour, veit
eg ekki; eg held það hafi verið líkt. þao hefir ",crio talað um, að grípa
til kollektusjéðslns, sem mí kvað vera kallaður styrktarsjóour Íslands ;
líka eru sveítarsjöðlrnlr til, sem eru her um bil 20,000 dalir á öIlu

landinu; ölln þessu er sleppt í nefndaráIitinn; her er ekkert bent á,
hvernig samtökin eigi að vera; eg se ekki annað, en að þetta leiði
af ser niðurskurð sauðfjárlns, því það er eins og nefndin hafi óbein-
línis bent á hann; ella til hvers á að grípa hérna í suðuramtínu, ef
ekki tenaoarins, þegar allt er farið, nema þær fáu kláðarollnr, sem
enn skrimta þar? Og getur vel skeð að menn verði fegnir a~ skera
þær ser tiI bjargar ; það er sj.ilfsagt, að þ6 fe hafi ekki fallið til
muna í austari hluta Rángarvallasýslu og Skaptafellssýslu, þá gætir

þess lftið í samanburði víð allt annað fe, sem her hefir drepizt.
Varningurinn er farinn í burtu, sjávarmaðurinn er búinn að selja
fiskinn sinn, og þó sumir hafi penínga, þá stoba þeir lítlð, ef hvergi
fæst neitt fyrir þá. Nefndin hefði átt að gjöra beinni uppástringu
en hrin gjörði, því 8\'0 leíngí hafði hún mál þetta undir höndum,
Eg 6slm því að heyra uppastríngu hennar út.~kýrða, til þess eg sjái,
hvort hún hefir meint nokkuð með henni, eða hvort það eru nema

orðin ein.
Frarnsögumaður: Eg man vel eptir því uppg.íngsveðrt í þessu

máli, sem hinn háttvirti þingmaður talaði um; en eg man líka úr

hverri lÍtt það kom, og ab það einmitt "ar á mdti því, að farið væri
að leita til stjórnarinnar; SYO nefndin hefir tekið hæfilegt tillit til
þess. A~ nefndarmenn se kallaðir ébelnlínis niðurskurðarmenn, tek
eg mer mí ekki mjög nærri; ao minnsta kosti ætla eg það væri
hvorki r.ingt ne óhollt, þ6 kláðsjriku fe se heldur fargað í bágstödd-
um sveitum, en að leita ser mí þegar annarar hjálpar, og missa svo,
ef til vill, skepnurnar á eptir.

Gísli Brynjúlfsson : Eg held, að það megi með sanni segja um
þetta mál, að því hafi verið heldur en ekki hlægilega snúið vio í
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meðferblnnl, þar sem það nú er orðin niðurstaðan, ab þíngi~ skuli

skora á amtmennina sökum hallærisins; því ef satt skal segja, þá
held eg þó, ao amtmennirnir hafi sýnt það í verkinu, að þeir voru
farnir ab hugsa um harbætið laungu aður, en þínginn nokkurn tíma
kom það til hugar. þao er satt, sem hinn hattvírtl þíngmaður fyrir
Gullbrfngusýeln sagM, að her var í byrjuninni mikið uppgdngsveður

á heimulegum fundi með þetta hallærismál, en eg le þó nú, ab
lítið hefir orðið úr, eins og menn heldur ekki leingi heyrðu nokkuð
til þess; eg var ei á hinum öðrum prívat-fundi, og var heldur ei

viðstaddnr lÍ þínginu, þegar nefndin var kosln, og kemur mer það
nú því nokkuð óvart, ao svo lítio skuli hafa orðið úr því, sem svo
merkilega var hafið, En hvað sem mí um þao er, þ,\ þykir mer þó
frauninni vænt um, ao svo hefir Cario, þar sem eg frá upphafi var
á móti málinu, og get eg því ao eins ráoio þínginu til, ao leggja mí
sj/Hft amlðshögglb á það, me'b Því ao fella alveg nppaetiingu nefnd-
arinnar, sem eg get ei heldur seo, ao nokkurt gagn se í; því því
megum "ib og jafnframt fagna, a'b þetta mun að eins hafa komið
af því, að nefndin hefir allt af verið að verba lettbrýnni og lettbrýnni,
eptir því sem tíðin hefir batnað, svo að minni astæða var til, ab ótt-
ast nokkurt verulegt hallæri.

Konúngsfulltrúi: Eins og þetta mál fram kemur nú her úr
gar'bi gjört frá nefndinni, bið eg þíngi'b að fella þab, því það er ekki
málefninu sjálfu til hins minnsta gagns, ab þíngið ómaki hinn hátt-
háttvirta forseta sinn til þess, ao skrifa smtmönnunum á þann hlítt,
sem nefndaráliti'b stíngur upp á. Annað mál væri þab, ef einhver
hinna heiðruðu þingmanna vildi taka ser breytingaratkvæði í þá átt,
sem mer virtist hinn háttvirti framsögumaður benda til, því þao
gæti, ef til vill, orðlð til gagns fyrir malíð, ef þíngið felli8t á það.

Gísli BrynjlUfsson: þll'b var eingan veginn tilgiíngurlnn með
því, sem eg sagði, ao vera að gjöra gaman að sjálfu málinu; því
eg væri miklu fremur fús ií, ef eg gæti nokkuð í þá áttina, a'b styðja
að því, að menn hefði almenn samtök í sveitum, til þess æfinlega
ab vera \'CI undir búnir undir hlð vesta, En eg gat ei að Því gjört,
að mer þótti það hlægílegt, hvernig farið hefir fyrir þessu máli her
á þíngt, 3VO ao nú er orbíð minna en ekkert úr þ,·r; og eptir því,
sem því nú er korníð me'b uppásrúngu nefndarinnar, get eg enn ei
heldur annað se'b, en a'b rettast se að fella það sem fyrst.

F'I'amsögumaðu'l' : Eg er nu samdóma því, ab málið se mjög
alvarlegt ; og þab var ekki meiníng nefndarinnar ab spilla fyrir því;
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og se það mí álit þíngmanna, að nefndin hafi geíngíð of skammt, þ;í
er rað "il> því, sem eg ekkert hefi :i móti, a~ einhver tald ser breyt-
ingar- e~a viðaukaatkvæði í sömu stefnu, sem 2. uppástringa nefnd-
arinnar fór fram, nefnll., að leita konúngs eða stjórnarinnar, til að
styðja tillögur amtmanna.

Arnljótur 6lafsson: Þa~ þarf að semja bænaskrá, ef breytíng-
aratkvæðl yrðí tekið í þá átt, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
benti til; en mer finnst bænarskráin gæti þá veríð á þ;í leið, að biðja

kenring um, a~ taka vel öllum tillögum amtmannanna.
Guðmundur Brandsson: þetta mál kemur "íst ekki vi~ þeim

30,000 dölum, sem opt hefir verið minnzt á, því þeir munu hafa
verið ætlaðir til klaðalæknfngn ; en eg býst víð, að kléðalyfin verði
látin utan á klaðakindurnar, en ekki í magann lÍ mönnum, enda mundi
þau lítið gagna, til að seðja hiingur þeirra. þar sem þfngrnaður
Bkagfirðíngs hugðl, ab ekki mundi þurfa að gjöra r;í~ fyrir hallæri,

þar veðrið nú væri fari~ að batna, þá bið eg hann að gæta þess,
að óþerririnn er hinn sami, sem hann var, þegar mál þetta kom her
fyrst til umræðu, grasleysið og bág skepnulróld eins; þíngið gat nú
ekki vitað, hvernig nefndin mundi taka í málið, en mí er orðinn
svo naumur tíminn a~ við hjálpa því, jafnvel þó eg sjái ekki, hvað
kemur lít af uppástúngn nefndarinnar, ef þmgíð aðhyllist hana, án
alls vtbauka eða breytínga víð hana. Eg vll Því spyrja þíngmann
Borgfirðínga, hvort hann tekur ser ekki breytíngar- eða vlðaukaat-
kvæði í þá stefnu, þvf gjöri ha un það ekki, þ:í er líkast til eg gjiiri

það.
Forseti: þa~ er undir þínginu kornlð, hvort það álítur nægja,

að forseti riti brðf amtmönnunum þannig, eins og nefndin hefir stúng-
i~ upp á. En vilji þfngíð fylgja málinu formlega og kröptuglega
fram "i~ stjórnina, þá mundi þar til vera hið eina rað, að rita bæn-
arskrá til komings ; en til þess að það verbí gjört, verður naubsyn-
legt, að bera upp þar að lútandi breytíngaratkvæðí vi~ nppástúngur

nefndarinnar.
Fyrst eg nú stó~ upp, skal eg leyfa mer að taka eitt atriði

fram, sem ekki er 6verulegt, og það er, a~ ef þíngið ræður af, að
rita bænaskrá, þá verður stefnt að líkum umræðum, eins og stjórn-
in tók 1838 og 39, nefni!., að þíngi?! fari fram á, að sveitarsjóðunum
verði opnað lán, sem endurgjalda megi með hæfilegum fresti, einn
hæfilegan hluta þess árlega; þannig nr þá mörgum sveitum hjálp-
a~ á skynsamlegan og notalegan hátt 1838 -39, og mörgum ein-
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stökum (,ítmklíngum í þeim sveiturn nr þar með haldið frá sveit,

og allrI ömegð þeirra; en í það er mest varið af öllu, að geta hjálp-
að svo víð örelgahelmllunnm, að þau geti nokkurn veginn bjargað
ser og haldlzt frá sveitinni, Lánsfé þetta var úr sumum sveitunum
endnrgoldið á 10 ára tíma vaxtalaust. Með þes-u móti má ekkl
einringls bjarga mörgum einstökum Iatækum heimilum og halda þeim
'Vi~, heldur eru einnig efnamennirnir Þ ar með frelsaðlr frá hinum
vestu afleiðfngum hallærisins; því eptir því, sem ástatt er hjá okkur
og almennt við geingst, þá eru efnamennirnir ekki stórum betur farnir
í hallærisárum þegar fram í sækir, því að sá er hugsunarhatturinn
her á landi, sem í rauninni er fagur, ab hinir efnabetri hj.ilpa yfir
höfuð ab tala öreigunum, á meðan þeir geta, og þangað til þeir eru
sj;í1fir að þrotum komnir, því að einginn er sá auðmaður, al) hann
geti öllum bjargað, sem b.ígstaddlr eru og hjálparþurfar í hallærum;
hjálp, sem svona einstakir hinna efnabri manna þannig 'Veita snauð-
um mönnum, er cptast helzt innifalin f bitum og sopum í þann
og þann svipinn, eins og eölilegt er, en styrklr að eingu afkumu
þeirra, ella til þess al) þeir megi snnímsaman verða sjálfbjarga fyrir
sig og sína. En þetta avinnst - með því, ab sveitarsjólJirnir se styrktir
til þess með lánsfé, að veita öreigunum verulega hjálp, annaðhvort
mel) því ab lána þeim furða handa öllu heimilinu á mellan neyðin

þreyngir mest að, eða til dæmis verð fyrir bjargargrip, svo all heim-
Ilið geti haldizt við og orðið fært um, að bjarga ser sjálft og retta
sig "ib aptur, Mel'> svo felldu móti er örelgunum einatt bjargað, ekki
einúngis frá vesöld og volæði, og sveitinni hlýft við margfalt meiri
þýngslum af því, ef hann yrði að gjöra brifall, heimilill ab verða
upptækt og fjölskylda hans að fara I1t á sveitina, heldur er honum einn-
ig þar með hjálpa~ til, að taka smásaman þMt í því mco öðrum
sveíníngum, að borga hínlð aptur að sínu leyti, a~ því leyti að hann

með þessu móti getur orðið fær um smámsaman að greiða tillag
sitt til sveitarinnar.

Ef hið hattvirta þíng ræður nú af, að smia málinu í þá átt,
að rita bænarskrá til konúngs, þá ræður all líkindum, eins og nokkr-
ir þíngmenn hafa getið til, að stjórnin mundi hika vlð að veita þenna
styrk, nema þv] að eins, að samþykkis ríkisdagsins væri leltað; en ef
eindregnar tillögur koma til stjórnarinnar, bæði frá alþfngi og háyfir-
völdum landsins, mun því verða vel tek ill. A~ endíngu ætla eg al)
taka fram einn kostinn við það, að affarabetra verði, að styrkja sveit-
arsjóMna mel) lánsfe, heldur en með eint6mis styrk eða gjöfum, og
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það er þetta, að ef sveitunum er leður styrkurinn gegn endurgjaldi,
þá er ekki meira tekið til láns, heldur en nauðsynlega þarf til að

bjarga þeim, sem nauðsynlega þarf að bjarga, en hættara er "ið, að
menn verði öllu heim til frekari, ef styrkurinn væri gefins.

Guðmundur Brandsson: þao er langt nokkuð mið, síðan stjórn-
arinnar var leitað her frá suðuramtlnu, til þess að luin hlutaðist til,
að sent yrOi hínguð korn. þao var eitthvert lÍri'ð milli 1830 og 40 ;

stjórnin sendi þ:i sklp með níg, og þar hafði margur gott af; eg veit
um Rosmhvnlaneshrepp, sem það kom að miklu liði, og svo mun
ví'ðnr verið hafa; sveitarstjörnimnr töku lán og borgullu aptur, og

svo gæti enn orðið, ef að væri farið líkt og þ,i; eg veit ekki, hvað
þjeíl'in segði, ef m»l þetta felli mí alveg niður ; eg held henni þætti
það d.ífalleg meðferð, úr því þetta alvörumril mí einu sinni kom inn

á þíngio; þri er 6lík athygli, som liigo hefir verið "ið kláoamáli'ð,
og veit eg þó ekki, hvort það er alvörumeira en þetta, mer virðist
það ætti nú að fara í þ.í stefnu, sem forseti benti til, Því hún er
;J'ð mínn rilitl sú allratlltækilegnsta, og þykir mer líklegt, að þfngið
gjöri góðan róm ao henni.

Þórður Jónassen: Eins og þetta mál nú liggur fyrir, get eg
ekki skilið, a'ð það se til nokkurs gagns a'ð hreifa málinu í því formi,
sem her er nioið til; þess er ekki langt að minnast, að forseti þíngs-
ins ritaði landsmönnum bréf Iíks innihalds og nú lÍ a'ð skrifa arnt-

mönnunum, en það hafði ekki annan rir.ingur, en þann, að menn
gjörðu skop no bréfinu. Hinn h.ittvirtí konúng.~fulltrlli skýrbi frá

því, ao hann væri sem amtmaður í vesturnmtinu blíinn að skrifa
stjórninni um m,ilill, og ao senda henni allar þar að hítandi skýrsl-
ur, og hefi eg beztu "on um góðan ar.íngnr ; og fyrir norðan eru,
ab sögn þfngmanna þaðan, þegar gjöroar nauðsynlegar rnðstafunir,
með því að snúa ser ao hlutalleigandi kaupmönnum; og hvað suð-
urarntið snertir, virðlat mer Blí aðferðin se líka sú tiltækilegasta, og
henni er hægt ab koma við þar sem gufuskipið fer her á milli; nú
er líka sú bót í máli, að það er komið nægilegt af korni til Eyr-
arbakka.

þao er ekki leingi síðan stjórnin eptir áskorun stlptarntmanns
hlutaðist til mótl taleverbrl þóknun, eg trúi 1,000 rd. til hlutaðelg-
andi kaupmanns, ao híngað "ar sendur korn farmur; hann kom í jami-
arrnánubl, en það ætlaðí að verða vandræði með að koma kornlnu
út, þVÍ það átti að borga það i peníngum sumrinu eptir, og það
átti almenníngur ör'ðugt með, og niðurstaðan varð sú, a'ð stiptamt-
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maður varð a~ flí einn af kaupmönnum hérna til að kaupa næstum

allt korníð. Líkt fór fyrir norðan líri~ 1836; stjórnin sendi, eptir
áskorulJ amtmannsins þar, kornfarm til Skagafjarðarsýslu, eða rettara

sagt rekk kaupmann, sem þar átti verslun, til þess að flytja upp

kornlð, en þegar a~ fram kom, þá korn þall upp, all þörfin var minni,
en orð "ar gjört á, og korníð gekk lítill lít.

Eg held því, all þó fari~ se að skrifa til stjórnarinnar, að það
yrði ar.ingursltttð; það einasta, sem hún gæti og mundi gjöra, yr~i
það, að htin skoraði á hlutaöelgnndí kaupmenn all byrgja mí í haust
þær sveitir ella heröll upp af komvörum, sem einkum þyrfti þess við,

en þá rekur ao því, hvernig eigi all borga það, og þá væri SIÍ að-
ferðin, ef til vill, til tækiI eg ust, sem hinn háttvirtl forseti tók fram,
að her hefði lítt ser stall IÍrill 1838, all einstökum sveitarsjéðum var
veitt hín, til þess all kaupa nauðsynjar fyrir úr kaupstaðnum ; en nú
er nokkuð öðrnvfsl ástatt, en það var ·þá; mí er komin önnur stjórn,
nú verour all bera þetta mal upp á rfkisþfnginu og þínglð að veita
lánið; þll~ getur staðlð nokkuð Ii því, áður en það getur kornizt í
kríng.

Eg vil líka geta þess, að það er ekki svo leingi síðan stjórnin
let þínginn í ljdsi, all htin gæti ekki belnlínls teklll þ,ítt í því, að
byrgja landill upp með nauðsynjavörum, eptir að verzlunin væri or~-
in laus og öllum heimilt all verzla her, og eg er hræddur um, að
svörin yrði lík mí og þá. Allt svo, hvernig sem eg lít fl. málið,
eins og þao nú liggur fyrir, álít eg það eigi ekki all fara leingra
en kornið er, en elntingis snúa ser að hlntaðelgandí kaupmönnum,
sem all vísu munn her syðra og vestra veita þessu mali góða nndir-
tekt, eins og kaupmennirnir virðast all hafa gjört það í norður- og
ansturumdærnlnu, og með þeim hætti álít eg máli þessu borgill svo
vel sem kríngumstæðurnar leyfa.

Jón Sigurðswn frá Gautlöndum: Mer virðist mí a'b vísu þessi
nlðurlagsarrlðl ækkt vera it marga fiska, og vert i ekki bætt úr þeim,
þá held. eg se eins gott, a~ fella málill alveg; eg var mí einn af
þeim, sem á þessum privat-fundum ekki 'Var svo kvfðinn, og eg álít
cnn ekki svo brýna nauðsyn bera til, að fara að knýja á stjórnina

um hjálp. En eigi að gjöra nokkuð í þessu efni, þá fellst eg á
bendíngu. hins háttvirta forseta, all tiltækilegast se, að útvega sveit-
arsjéðunum lán, þar sem menn viIja það og þurfa þess, þVÍ það er
ekki alstaðar sagt, að bændur geti borgað, þó matbjörg væri að fá.
En nú er ekki nema hálfgjört verkið, þó þetta fáist; eptir er a~ út-.
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vega bjlirgina; menn eru nú a'6 vísu að d'6gj1ira breytíngarntkvæði

í þil áttina, að f,í kornbyrgblr frá stjórninni í gegnum amtmenn ; en
eg get nú ekki reitt mig mikið <Í þetta, og eg held þíngi'ð gj1iri rðtt-
ara f, að bYl!gjll ekki von sína á 5,'0 völtum grundvelli; því þó arnt-
menn gjöri allt sitt bezta til í þessu efni. þa er ekki sagt, að stjórn-
in geti eða vlljl liðsinna svo fljótt, sem þörfin krefur; það eina tiI-
tækilega væri, að þingmenn sjnlflr hlutuðust til um það heimil í
hðrutum vlb hreppstjdra og helztu menn sveitanna. a'b reyna til að

ritvega kornfarrna strax í haust, en fara hvorki til stjórnarinnar ne
nmtmannanna í því efni. Þíngma'burinn rir Gullbrfngusýslu misskildi

framsögu11lann, þar sem hann hélt, að hann væri að vísa Snnn-
lendingum á þessa 30,000 rfkisdall, sem ætlaðir ern til klaðalækn-
ínganna ; hans meiníng var víst sú, eins og líka er, að þa'ð lendir
talsvert bæðl af þessu III 30,000, og eins þeim 6,000 rd., sem minnzt
var á her á þínginu um daginn her í suðurarntlnu ; því það er þó
kunnugt, að miklu fe hefir "erið út býtt meðal Iækníngaforstöðu-
manna, sem hljóta þó að vera til elnhverstabar ; en við Norblend-
ingar höfum mí ekki þessu láni að fagna; sumir hafa líka her selt

mikinn fisk og tekið peninga fyrir, og er líklegt, a'b þeir peningar se
ekki allir eyddir, sem allt með góðum samtökum og fclag8skap get-
ur orðlð nlmenníngl að llöi,

Stefan Jónsson: Þegar eg leit lÍ nefndarálitlð, leizt mer helzt
að fella mallð, heldur en fara svona að, Eg se ekki, að það fari
fram lí annað, en þa'ð, sem amtmennirnir muudí gjöra, hvort sem

þeim væri skrlfað eður ekki af forseta þingsins; eg veit, að amt-
maðurinn fyrir norðan hefir skrifab stjórninni, og gjilrt það, sem gjöra
varð ; eg get þv] ekki se'b, til hvers er að halda málinu fram í þá
stefnu, sem nefndin fer; en ef á. að gefa því gaum, þá er su stefna,
sem forseti benti ti, sú tiltækllegasta, ef kunnugir menn álíta, að
það geti orðið til heilla og þarfa, og þá er bezt að ræða það, Hinn
1. komíngkjiirni þíngmaður áleit, að það, sem forseti skrlfuðl 1855
hafi komlb að litlu Iiði; en eg veit ekki til, a~ menn tæki því me'b
skopl ; eg held menn hafi tekið því vel, en þegar til framkvæmd-
anna kom, þá hefir, ef til vill, mátt segja um þab, eins og UIIl svo
margt annað, að það er hægra að kenna hellræbln en halda þau.

Petur Petursson: þíngmönnum er kunnugt, a~ í byrjun þmgs-
ins voru menn sannfærðir um, ao nauðsynlegt mundi, ab gjöra ein-
hverjar raðstafanfr til að koma í veg fyrir hringursneyð næstkorn-

andi vetur, því menn mundu til, í hvaða vandræði fólk komst í vet-
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ur, þegar á lelð, og þær sögur, sem þá heyrðust lír sveitinni og
jafnvel ab norðan; þa~ er satt, a~ nú ber ekki eins mikið á þessu
eins og í vor, en það álít eg se af því, að nú er sumar, en ekki

vetur, þ\'í að þeir, sem eiga skepnur, lifa af malnytu, en nú hefir
sumar verið fremur st yrt, nýtíng ill, og fellir á skepnum í vor,
einkum fyrir vestan, og her í suðururntinu eru margir bæir sauð-
lausir. Í fyrra fóru menn að fjiilga kúpeníngi sínum, til að bæta í
skarðið fyrir sauðpenínglnn, en þegar ab fór að herða í vetri, er var,
drápu meun viðkomuna. Norðlingar bera sig að vísu vel, en samt
heyrðust margar sögur um ástandi() í Eyjafirði í vor, sem að lík-

indum ekki hafa allar verið ástæðlllausar; þær sýslur, sem eg held
se bezt staddar, eru Múlasýslumar. því a~ þar hafa verill margir

lausakaupmenn með kornbyrgðlr, og þar eru ríkir kaupmenn, sem
byrgja vel verzlanlr sínar, og þar eru ríkir menn, en þó hefi eg
heyrt mælt eptir öbrum franska sldpsforfngjanum, sem her hefir verið
í sumar, að hann aldrei hafi seð ástandið þar eins aumt og í vor.
Eg held því, að það 8(, eðlilegt, þó þingið hafi tekið mal þetta til

meðferðar, og leitt ÞVÍ athygli, og fyrst það er nú einu sinni komlð
II þíngtð, vtrðíst mer óvirNng fyrir það, a~ reyna ekki til að rá~a

sem bezt rir því; árángul'inn held eg verði lítill af nefndaráIitinu,
eins og það liggur fyrir, því að þar er sleppt þeim vegl, sem þíngi{j
ætlaðist til, að rituð yrði bænarskrá, og stjórnin beðin að styrkja
amtmennina. Hinn 1. konéngkjörnl þíngmaður telur <ill tormerki á,
a'/) stjórnin muni "ilja skerast í mallð j en því verður þó ekki rýmt
saman "i() það, sem hann sagði, a~ amtmaðurlnn í vesturamtlnu
hefði ritað stjdrnínnl, og a~ hann efai'ibt ekki um, að það hel1i

góðan ádngur, því heldur hann þá ekki eins, að það muni hafa
gói'ian árángur, ef þingið ritar stjórninni, eða heldur hann að það
muni spilla, þó þíngii'i stybji bænir og uppastúngur amtmannanna?
Eg álít nauðsynlegt, að þíngi~ styrki amtmennina, því II() þab er
undarlegt, að stjórnin fái uppástúngur amtmannanna, en þínglð þegi,
en hefir þó haft málið til meðferðar ; það er því undarlegt, ef ekk-
ert kæmi frá þínginu, og það er verra, ef ekkert er við málið /!jört,
en þai) hefði aldrei komið inn á þíngíð j en eg se ekki, hvernig til-
lögur þessar geti verið í bága við stiptamtmnnn j ef hann hefir ekk-
ert gjört, þá spilla þær ekki; en hafi hann sninglð upp á einhverju
víð stjórnina, þá styður það það; ef þíngii) biður stjórnina að styrkja
amtrnennlna í tillögum þeirra, þá get eg ekki sðð, að þetta komi í
neinn bága. Eg er eingan veginn blindur fyrir því, hvaða örðug-
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leikar eru á því fyrir stjórnina, að raða fram úr þessu, því ef beðið

er um peníngastyrk, þá getur hún ekki veitt hann, nema með a'ð-
stoð ríkisdagslns; en eg held þó stjórnin gæti stuðlað til þess, og

mundi fúslega gjöra það, að kornbyrgðlr kæmi á þá staði, sem amt-
mennirnir helzt til tæld, að hagln'ælllast væri og helzt þörf á, og það

er mikil tryggíng fyrir kaupmenn, þegar hlð opinbera geingur í mal-
ið, því að þá eiga þeir þó borgunina "ísa, þó ekki komi hún strax.
Eg hefi talað víð kaupmenn, og mer hefir ekki heyrzt hljéðlb svo
gott Í þeim; þeir biðja hamíngjuna að forða ser frá, að koma með
komfarma híngað, nú sem stendur, og lána þá út, því at með hverju
eigi fólk a'ð borga, þegar f'énaðurlnn er fallinn. það er því nauð-

syn, a'ð stjórnin hjálpi og útveg! sveitunum lán. Eg atla, ef til YiII,
að taka mer breytíngaratkvæbi í þá átt, en- ekki samt núna, fyr en

eg heyri tillögur þíngmanna.
Guðmundur Brandsson: Hinn 1. konúngkjörní þíngma'bur mis-

skildi menn, þar sem hann talaði um, að stjórnin mundi eiga erfitt
með a'ð senda korn; það ætlast einginn til, að biðja stjórnina um
korn, heldur að biðja hana um styrk, til að kaupa korn fyrir. Eg
Illan eptir því um arið, sem minnzt var lí, að það korn, setu stjórnin
þá sendi, gekk ekki allt lít um veturinn, en það varð ekki ón)~tt
þess vegna; en orsökln til þess, að menn hlffðust við að taka það
nema sem allramínnst, var sú, a'ð það átti að borga það í peníng-
um vorið eptir, og setja fullt ye'ð fyrir; hinn 1. komingkjdmi þíng-
maður "ar þá sýslumuður her í sýslunni, og gjörðl allt, sem í hans
valdi stóð, til hægðarauka fyrir menn að nálgast kornið, en það voru
þranng kjör, sem boðin voru frá stjórninni, og þVÍ tók eg korn til

láns upp á 200 rd. í mínu eigin nafni sem hreppstjörl ; hið sama
gjiil''ði meðhreppstjörl minn, svo það urðu alls 400 dalir, sem við
skulduðum sameíglnlega fyrir korn þetta, en við þurftum hvorki ab
setja veð eða borga í peníngum, því víð áttum við kaupmann, sem
sýndi okkur þessa tiltrú, og það gekk allt vel á endanum; stór-
kaupmaður Knudzon átti skipið, sem sent var með kornlð, en það
var stjórninni að þakka, að skipið fór af stað, og eg heyrði jafnvel
sagt, ab hún hefði orðið að gefa honum 1,000 rd. þóknun, og þ6 lítti hann
mikið af korninu, sem var í skipinu, enda korn okkur það ll/) þeim
notum, sem eg hefi nú frá sagt. Eg er nú ekki hræddur um, að
stjórnin fari að senda skip með korn, enda sýnist mer ekki rablegt,
að menn biðjl hana um það, heldur upp á einhvern máta að hjálpa
um styrk til kornkaupa. þa'ð er auðvitað, ab hreppstjórar ekki taka
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llín, og sveitarmenn ekki heldur, nema nauðsyn beri til, þegar þeir

vita, að það á a~ borgast aptur af sveitinni, en það væri vel, ab

það feingist, ef á þyrfti a~ halda, og "el, ef ekki þyrfti á að halda ;
að ekki se farandi fram á að blöja stjórnina um gefins ~járstyrk til
Iátækustu hreppanna, því get eg ekki verlð samþykkur, því ekki "ar
kollektusjóðurlnn annað en gjafir, jafnvel þó stjórnin veittl þær ekki
beinlínis. Þíngma'Our Suour-þíngeyínga heIt, a~ það værí ekkl svo
bágt her sem menn leti, og til færði, ab rúmum 2,OOOrd. hefbl ver-
i~ útbýtt í klabalæknfngalaun, en hann hefði þá átt að reikna fjár-
fellinn líka, því þii hefði hann se'O, hvað mlklð peníngar þessir hefði
vegið upp .í móti honum; mer virðist því þessi mótbara hans létt-

Yæg; það er "íst, að menn gjöra ser ekki leik að slíku máli sem
þessu, og menn væri ekki ab biðja UIII styrk, ef þess væri eingin
þörf; það vita menn líka, aÍ) í Norðurlandi er sumstabar hart á milli

manna, því kaupafólk sumt fær þar ekki að "inna á mat, og sumt
er þaðan komið þannig suður aptur, því fólk kemst þar sumstabar
naumlega af fyrir sj,ilrt sig, og þYÍ síður <t'Oþað geti miðlað öðrum]

þetta er sögn kuupafólksins, sem þaðan er komið, og "eit eg ekki
betur, en a~ þetta se sannar sögur.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : Eg held, að korn það, sem
hinn hattvírt! 1. komíngkjörni þingmaður gat um, að kom hérna um

veturinn, hafi veríð harmabrauð, því það var selt með verri kjörum,
heldur en menn almennt fein gil það ár Iljá kaupmönnum. Eg held
þa'O se lítið gagn að fara eptir þessu nefndarúlitl eins og það er nú,
og þó þab se víða bágt í vesturamtinu, þá finn eg litla orsök til al)

bi~ja þfnglð ab fara að skrifa amtmanninum þar um það ; eg treysti
honum sjálfum bæbí til að þekkja þarfir amtsbtia sinna, og líka til
að skrifa stjórninni það, sem honum sýnist koma a~ gagni í því efni;
heldur væri það, ef alþíngi vildi skrifa til konúngs, og biðia hann

að líta náðarsamlega á það, sem amtmennirnir kynni að skrifa hon-
um í þessu mrilefni.

Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn: Eg "ar ekki víð, þegar
þetta fyrst var rætt á hoímulegum fundum, og heIt þa~ mundi ekki
koma lelngra, en til uppástringu þeirra þriggja manna. Eg áleit
þetta hallærisumtal öldúngis óþarft, því eg 56 ekki, hvað út af því
kemur eða getur komið, þar e~ eg held, a~ ekki se í neinu tilliti
fullar ástæður fyrir því, Þab er sagt, að það se bágt í sveitunum;
það kann vel vera, ab svo se sumstaðar, en svo hefir ávallt veríö,

Þegar maður á tal via fólk, þá heyrir maður, ab endir málsins verb-.
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ur sá, al) ástandi~ batnar og vesnar eptir því, sem víðrar þann og

þann daginn; en það er auðsætt öllum, ab þegar svo er, þá er nóg
efni Í eilírt hulla-rlssumtul. Mer sýnist ab menn geti hugsað ser, að
her geti kornið upp hallæri, hvenær Sem vera skal, en það hefir þó
opt ekkl urOi~ út úr, þó ver hafi litið út en mí. Mer sýnlet þvf
mal þetta öldúngis ekki svo vaxíö, ab þíngíb eigi ab f,í~t við það,

því ab amtmennirnir gjöra það, sem þarf, og sem mögulegt er og
ráðlegast ab framkvæma, og vegna þess þeir ern kunnugastír, þá geta
þeir kornlð miklu meiru til vegar, en þínglb. Eg verð þess vegna

ab vera á móti þVÍ, ab þíngið fari því á flot við stjórnina, sem ekki
í raun og veru á ser stað eða veruleg nauðsyn ber til; eg víðurkennl
það, aa her se nokkuð harðara í ;íri nri en vant er, og það ekki
sfzt á Norðurlandi og Vesturlandi, þvf svo var ab minnsta kosti að
heyra af þeim fundi, sem haldinn var í Eyjafirði í vor; en eg er
vlss um, og það eru þegar skilríki fyrir, ab amtmennirnir gjöra þa~,
sem tiltækllegast er, og ab stjórnin fram fylgir upp.ístringum þeirra,
sem miða til ab af~týra hallæri. þó a~ eg hafi se~ eina bænarskrá
rir Melasvelt til þíngslns, þá se eg ekki sönnun fyrir því, að ástand-

i~ se mikið lakara en vant er, hvorki þar ne annarstaðar her syðra;
það er meira að segja, ab her hefir verið einstakur fiskiafli um Suð-
urnesin, og einn kaupmatur her hefir sagt mer, að hann hafi reíkn-
ab, a~ her 8e seldur til kaupmanna fiskur fyrir 300,000 dala mí í
vor í Faxafléa; þessa verður þó ab sj ,i einhvern stað. Her el' a~
vísu fátækt og vestild rívallt innan um, en svo er í allri veröld, og
það lítur ekki fremur út fyrir hallæri nú en vant er. Mer þykir
það annars undarlegt, að þessi hallærisjarmnr skuli sífelt fara vax-
andi her á þínginu á seinni árum, sem ekki heyrðist fyr, þegar
miklu b.ígara var ástand manna á milli. 1855 var þetta líka her
á þíngi, þá átti líka að vera hallæri, og fekl, þá alþíngi forseta til
ab skrifa amtmönnunnm um þetta mál, og a~ skora á alþýtu í opnu
brðfi, að búa sig undir hallærið, með Því að gæta hóf" og sparnað-
ar. Í næstu 3 árin veit eg ekki til, að hafi verið her neitt serlegt
hallæri, og ekki "eit eg þó heldur til, að sparnaðarreglnm neinum
hafi verið fremur fylgt en á~urj veturinn í fyrra var sj.ilfsagt harð-
ur, en eingan veginn SH', að ekki hafi stundum verið harðara, og það
með verra undirbúningi, en nú er her. Og þó menn færi nú til
stjórnarinnar, upp á hverju á þli að stínga, eða hvað á þii ao biðja
um? Á þfnglð ab biðja stjórnina um, að gjiira. allt það, sem amt-
mennirnir stínga upp á? Og ef amtmennirnir stínga upp á einhverju,
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vill þá alþingi skrifa undir það, hya'b sem þa'b er? Eg segi fyrir
mig, eg hefi gott traust á amtmönnunum í þessu máli, en þó er
fjarri, a'b eg vilji gefa atkvæði mitt fyrir, ab sagt se vib stjórn-
ina: gjörðu allt, sem amtmennirnir segja þer; eg vil fyrst víta,
upp á hverju þeir stfnga j eg trúi ekki svo nokkrum manni, a'b eg
gefi samþykki mitt til þess, er hann segir, áður en eg "eit, hvab
það er. Eg held yfir höfuð a'b tala, a'b þab se bezt að eiga undir
amtmönnunum að öllu leyti með þetta mál, því a'b þeir einir geta
fylgt með tímanum og ástandinu, og er eg því fúsastur til a'b fella
málið, því mer sýni:lt bezta ástæða fyrir oss nú, að eiga undir gnbl
og lukkunni að ver sleppum "ið hallæri í þetta sinn, ef ver ab
eins 6ttumst ekki, og höfum sjálfir vi'b allan dug og varúð.

Ólafur Jónsson.: Ef það hefði verið tómir Norðlendingar í
nefndinni, þá heíðl eg ekki furðað mig svo mlkíð á því, þó ekki
væri nú orðlb meira úr máli þessu, Þíngmenn muna, ab eg hefi
áður lýst því yfir, a'b eg vonaði, að þó ástandi'b í norðuramtlnu se
fremur bágborið, þá muni menn þó með góðum samtökum, geta af
stýrt hringursneyð, án þess að leita til stjórnarinnar; og þó ástandið
í Húnavatnssýslu se fremur bágt, þ.i er það þó ekkert merki til þess,
sem hinn heiðraði þíngmabur úr Gullbríngusýslu til færði, a'b kaupa-
fólk hefðl kornið þaðan aptur suður, sem ekki hefðl feingi'b þar inni
á mat; því bæðl er það, að æði-margt kaupafólk mun hafa farið
norður, svo Húnvetníngar munu halda æði-margt, þó þeir ekki gæti
tekið þa'b allt, sem kom, og svo líka vilja þeir ekki láta þa'b spyrj-
ast um sig, ab þeir færi ser svo í nyt neyð annara, að halda þá um
bezta bjargræðlstfmann, án þess a'b gjalda þeim annað en Iæðlð,
En þar sem í nefndinni voru sumir þeir menn, sem akafastir voru
a'b þíuglð tæki mallð til meðferðar, og skýrM stjórninni frá ástand-
inu með "skýrum og berum orðum", til dæmis hinn heiðraði 6. kon-
úngkjörni þíngmaður, þá furðar mig á, a'b nú er ekkert orðið úr
málinu, og elnkls þarf nú "ið. þab hefði verlð betra, ab þfngi'b hefði
aldrei teklð málið til meMeroar, heldur en ab fella það nú, og eg
skil ekki a'b þíngið gjöri rett í því, þar sem bænarskrá hefir komið
um málib, sem lýsir ástandinu mjög bágbornu. .Eg er nú ekki kunn-
ugur ástandinu her á Suðurlandi, en eg skil þó varla í öðru, en
það horfi til mestu báginda, og jafnvel manndauða, ef sjórinn bregzt,
'og menn fá elnga hjálp, því eg hefi talao "ib nokkra menn, t, d.
úr Borgarfjarðarsýslunnl, sem hafa sagt mer, a'b þeir gæti ekkí keypt
svo mikib sem eina hálftuonu af ma~, þeir herni ekkert til ab borga
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með, og lán Ielugl þeir ekki. Eg vil Því leyfa mer að spyrja hinn
heiðraða 6. komingkjörnu þingmann, hvort hann hefir síðan um dag-
inn hugsað ser nokkur ný r;íð til ao bæta úr þessu, ,in aogjlirða

þíngsins; en ef það er ekki, þá finnst mer það vera skylda hinna
heiðruðu þíngrnanna IH~r úr suburamtínn, að taka ser einhver þau
breytíngaratkvæ'ði víð nlðurlagsatriðin, sem mibað geta til þess, að

m.ilið ekki falli svona, heldur að eitthvað verði rlí'bio fram úr til
hjálpar nauðstöddum her, einkum í suðuramtínu,

Jón Hjaltalín : Eg vil leyfa mer ao svara hinum háttvirta
þíngmanni fr,í Hdnavatnssýsln, og skýra þrinka minn um þetta mál,
Eg var með í nefndinni, og einn af þeim, sem ótta'ðist mjög hallæri;
en síðan hefir nú tíðin nokkuð batnað, og hræðsla mín nokkuð mlnnk-
ao "ið það, að her hefir verlð gott fiskirí þenna síðasta mánuð; en

það er samt ekki svo að skilja, ao eg hafi breytt Svo skoðun minni,
no eg álíti ekki sjálf:!agt fyrir þíngið, ao gjöra allt sitt til ao fyrir-
byggja lningrlð ; þegar eg fór ao hugsa mig um, þá sá eg raunar
mörg vandkvæði á, að fara ao rit,\ bænarskrá til konúngs, því a'6
það mundi ómögulega hafa nokkurn árángur fyr en ao ári liðnu, og
því fellst eg á hinn veginn, að snúa ser að amtmönnunum, og það
felllllllst ver á; eg j lÍta það, að fyrsta atrlðíð í nefndarnlitlnu er
nokkuð veikt, og eg vildi hafa tekið þab betur fram, ef eg hefði
verið í nefndinni, þegar þa'b var leitt til lykta, en eg varð ao fara

til veiks manns, áour en nefndarinnar nlðurlagsatrlðl vorn samin, og
því vil eg taka mér viðaukaatkvæðí ; menn gjöra of líti'ð IÍr því, að
þfngið riti arntmönnunnm, en það er þó ekki svo lítið í þa'ð varlð,

einkum eins og það verður eptir því víðankaatkvæðl, sem eg ætla
að taka, því a'6 eg hefi hugsao mer það á þá leið, ao þeir skýri
st.jórninni greinilega frá ástandinu með hverri pöstskipsferb, og á-
byrgðln hvílir mest á þíngmönnum, hvað þeir vilji gjöra, en ábyrgð
hvílir Iíka á amtmönnunum, og eg efast ekki um, aa þeir gjöri allt,
sem í þeirra valdi stendur, til að hvetja fólk til sparsemi, og til ao
sporna vlð hallæri. Eg efast heldur ekki um, ab stjórnin, þegar
henni er skýrt frá, hvernig á stendur, a'ð hún muni gjöra sitt til, að
fyrirbyggja vandræði, og eg verð líka ab halda, að hún álíti ser það
skylt. þa'b hefir verið sagt, að þa'b mundi ekki koma mikio út af
því, þeir muni eins gjöra skyldu sína án þess; en það skaðar þó
víst ekki, þó stjórnin se bebln þess og minnt á það, og alþíngi hefir
þá líka gjört það, sem í þess valdi stendur, til þess ao það verði
undið að því strax, og úrræðin komi hið bráðasta. Eg ímynda mer,
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ab þegar allir leggjast á eitt og amtmennirnir þess utan leggja sitt
til vib stjórnina, þá muni þetta geta haft gl)~an framgáng. Á hinn
bóginn er þab víst, ab hinir vitrari ætti ab hvetja almenníng til ab
sjá ser borglðzneð það, sem nauðsynlegt e~, og minnka um stund
kaupskap á óþarfuri "örum t. a. m. tóbaki og brennivíni, því allir
mega þó sjá, ab þegar svo ber undir, ab neyö vofir yfir, þá er hin
brýnasta nauðsyn til, ab hlífa ser "ib öllum þeim kaupum, er menn
með nokkru móti geta án veríð, Kaupmenn hafa þá og minni á-
stæðu til at) segjast ekki geta selt korn, er þeir sjá að menn hafa
eitthvab fyrir ab gefa, og ab menn alveg hafna ðþarfuvörunurn.

Á hinn bóginn finnst mer, ab það se bein skylda alþíngls, ab
brýna fyrir amtmönnunum, hvernig ástatt se í hverju heraM fyrir
sig, og ab hvetja þá sem mest til, ab gripið verði til njótra úrræða,
þar sem þörf gjörist, Her eru menn saman komnir úr öllum ömt-
um landsins, og ætti þao því ab vera nokkurn veginn hægt fyrir
þíngib, ao sj;í hvar þörfin er mest fyrir hendi, og hvernig kornað-
flutníngum þeim, er með þurfa, ætti ab vera háttab, hversu mikill
ætti ab koma í hvert amt og í hverja veralunarstaðí.

Þegar þíngið brýnir þetta ljóslega fyrir amtmönnunum og biður
þá fljótrar úrlausnar, skil eg eigi annað, en flýtt se fyrir máli þessu
svo mjög sem aublð er, og via verðum ab bera það traust til amt-
manna, að þeir gegni áskornnnm þíngsins í þessu máli svo fljótt
sem frekast má verða, og á þann hátt, er þíngio bendir þeim á,
áður en því er slltlð,

Þórður Jónassen: Hinn heiðrabl 3. komíngl;jörni þfngmaður
skildi svo orð mín, ab eg hefðí haldið, ab stjórnin mundi ekki "ilja
skerast neitt í þettu mál, og habst ekki geta rýmt það saman við
þab, sem eg hefbí sagt um aðgjörðir amtmannaíns í vesturamtlnu,
sem væri búinn aa skrifa stjórninni um malíð, og eg hefðl sp;íb af því
góðum árángri. Eg held her se nokkur mlsekilníngur ; eg sagðl ein-
úngis, að eg héldl stjórnin ekki mundi skerast beinlínis í niállð, eða
öðruvísí en svo, aa hún mundi skora á hlutaðelgandi kaupmenn, aa
senda í haust korn til þeirra héraða, som mest þyrfti þess via, og
það held eg gæti nægt, það því fremur, Rem eg ekki "eit betur, en
amtmaburlnn sjálfur hafi snúib ser ab hlutaðslgandí kaupmanni, í þab
minnsta f6rust honum, kaupmanninum, svo orð, þegar hann var
hérna á dögunum. Eg held því megi vona göðs árángurs í málinu.

Arn7jótur Olafsson: Eg held nú þíngmenn ætli ab fara ab,
eins og sagt er UOl tóu, a~ hún bítí ekki nærri grenina; þeir eru
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eins og a'b leita ab hallæri nlstaðar annarstaðar, en her í kringum
þíngstaðlnn, þar sem þó einmitt mest þreingir af>. Eg held menn
þurfi ekki a~ fara leingra en hérna upp á Kjalames eða Akranes, til
þess ab finna harðærið, Vfða f Borgarfjarðarsýslu eru aCl meðaltull
varla 2 klá~akindl1r ,í hvern mann, eins og líka tekið er fram íbæn-
arsknínni fra Melasveit. En svo eg snúi mer ab málinu sjálfu, þá
hlýt eg afi láta það álit í ljósi, a~ ef menn "ilja mæla fram með
málinu, þ~ verður að taka ser breytíngaratkvæðí vit> uppástúngu
nefndarinnar. Eg hefi búið mer til eitt víðaukaatkvæðl, er fer því
fram, ab þurfandi menu yrbi styrktir með því a~ útvega þeim lán
hj.i stjórninni. Mer skilst svo, ab "er getum á tvennan h.ítt gefi~
uppástringu nefndarinnar nokkra þÝClÍngu; er annar sá, að fela for-
seta á hendur, ab fella bæn alþíngis víð áskcrunina til amtmann-
anna, og það á þ.i leið, sem hinn háttvirti forseti benti til; hinn er
sá, ab biðja konúng um, að veita lán úr opinberum sjéðí, og a~
veita uppéstúngum arntmannanna mildilega aheyrelu. Mer er næst
skapi, a~ beðið se helzt UIII peningalán, því eg veit, a~ margan
skortir gjaldið, og eg veit líka, að ef kaupmenn vita af peníngun-
um, þá koma þeir með kornvörurnar.

Indriði Gíslason: Eg ætla nú ekki ab standa upp til þess, ab
fara inn í uppgángsbyljaræður manna, eða taka slíkt að mer, því
eg lagbi ekkert orð til þessa máls víð ínngangsumræðunn; en þv í
get eg ekki neitað, að tir því mál þetta var tek ib, hvort sem var,
inn á þíngíb, þá þykir mer það æði míklð hafa rýrnab, og jafnvel
ekkert orbib úr þvi. Nú, en hafi það veríð -óhyggilegt og vitlaust,
ab taka mál þetta til þingsins meðferðar, þá þori eg ab segja það,
ab hálfu óhyggilegra er, að láta mál þetta svona niður falla, fyrst
þab var tekib fyrir; eg get annars ekki að því gjört, ab eg sakna
mjög abaltilgángs uppástúngunnar í nefndaralltlnu, og það var, al)
sjá um, ab nógar kornbyrgðir væri her til, og jafnvel þó nefndar-
álit þetta fari SYO skammt, sem allir sjá, vil eg þó halla mer al)
níðurlagsatrlblnu, með því að ,ískilja mer breytingar - og víðauka-
atkvæði f þá átt, ab amtmennirnir sjái um og útvegi næga korn-
vöru, eins og eg líka mun halla mer af> breytíngaratkvæðí þíngmanns
Borgfirðínga, sem ab nú er SlÍ bezta uppástúnga, sem her hefir komið
f þessu máli, og sprottin er, eptir því sem mer heyrðíst ában, frá
hinum háth'irta forseta.

þab er annars óskiljanlegt vantranst, sem nú er Iarið ab koma
fram á. amtmönnunum í þessu máli; þab "ar þó meira ekki alls fyrir
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lanngu ; eða eru þeir ekki rettkjörnir til þessara útvega? Hull á a'6
gjöra mel> þá? l':g get ekki skílízt svo vib þetta mál, ab eg ekki
svari því, sem her kom fram ában, nefniI., ab ávarp þíngsins 1855
til Íslendínga gegnum forseta, hafi ekki korníð ab neinu haldi; eg
verð mí þá ab svara þd svo, ab eg álít nú þvert á móti, og hygg,
ab það hafi komið ab þeim notum, sem ab vænta mátti, og se því
ómissandi; eg hefi ,·itab fjölda marga, sem ab taka fúslega móti
slíkum spa rna bar- og dugnaðarhvötnm ; og hib næsta haust eptir ab
þetta kom fd þinginu, nr víða sett ,í í kringum mig þar vestra,
og nokkuð var það, ab aldrei hefir heyleysi verið eins sjaldgæft eins
og þab "or, hverju sem þa~ hefir verið ab þakka; en hvab mál
þetta snertir, þá eru dýrðimar hérna f Reykjuvfk ekki btinar ab
gjöra mig svo mínnissljévan, ab eg ekkl muni, hvernig lít leit víða
hjá fólki,' og Ser í lagi á suðnrlelðínnl,

pettU· PetU1'SSOn: þab er ekki meiníng mín, a'b fella nefndar-
álitib eða víðaukaatkvæðið, sem "ib þab er gjört, en eg álít það
ekki nóg fyrir þfngið, ab fara þessu á flot, heldur álít eg nauðsyn-
legt, að það leiti stjórnarinnar í þ"í efni, og skal eg Þ"í leyfa mer,
IIb taka mer breytíngaratkvæðl á þá leið, ab þíngib biðjl komíng,
ab styðja bænir nmtmanna um kornbyrgðlr, þar sem helzt þurfi, og
ab sveitunum verbl opnað lán til komkaupa. Eg get vorkennt þing-
manni Ísfirbínga, þ6 hann se ekki eins nákunnugur her, eins og "er,
sem erum her sumar og vetur, því ab þó menn fái brðf hððan til
Kaupmannahafnar, þá er ekki svo nákvæmlega í þeim skýrt frá :í-
standinu her; hann sagbí, a~ her liti ískyggilega út, en þat! sem annar
kallar ískyggilegt, þab kallar hinn ljótt; :íatandib er ekkert betra en
þub var í fyrra; þab eina er, ab það fiskast má ske betur á Suður-
nesjum, en eg óttast fyrir, ab mönnum verðí lítib úr aflanum eins
og optar, og ab það verði búib al> eyða honum, ábur on veturinn
kemur; menn borða þab sem fiskast jafnótt, IIHa það í kaupstaðleu
og taka ýmislegt út lí þab; þab er sagt, ab korn geti nú ekki Ceing-
izt í tækan Uma til ýmsra staða, en það er ekki rett, þyt ef skrifab
væri með gufuskipinu nú f september, þá gæti matbyrgbir kom ib
með því aptur í oktöbermanuði, og þá gæti sklp komizt norður og
vestur] þau hara opt verið svo seint fl. Ierð, og jafnvel seinna; en
þetta mál hefir of leingi dregizt hjá nefndinni; ef hún heíðí hraba'6
því meira, þá hefbi mátt skrifa með síbasta gufuskipi.

Stefán J6nsson: Eg er á sama máli og hinn háttvirti þíng-
maður Ísfirbínga, all það se mikíð undir arferðlnu kom ib, og cg held,
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a~ ef sumaríð verður gott, þá muni ekki verba nauðsyn á ab gjöra
meir í þessu tilliti, en búið er á Norðnrlandi. Menn hafa sagt her,
a~ bágindi hafi verið fyrir norðan í vor, og því neita eg eingan "eg-
inn, en það kom af því, ab haftsinn lá fyrir landi, svo að skipin
komust ekki fyr, en í [únímánuðl, sem er miklu seinna en vant er.
En hvernig á nú ab fara a~ breta úr þessu? þó þíngtð nri riti
stjórninni um, a~ taka vel undir tillögur amtmannanna, þá mun hún
ekkí meta svo mikið tillögur þíngsins, að hún gjöri það fyrir þess
orð, sem hún ekki mundi gjöra fyrir amtmennina, og þó ab hún nú
gjörM það, þá mundi skip með kornvörur ekki geta komið svo fljótt,
að nokkurt gagn yrði ab því fyrir Norðurland á þessu ari, ef ekkl
væri hugsað fyrir því fyrri, en bænir koma heban frá alþíngi; en það
er annað mál fyrir Suðurland, þa'b mundi heldur ekki vanta korn-
faung í kaupstöðunum her sunnan lands, ef nokkuð væri til a'b borga
þau með, en það hefir a~ borlð ~ífyrri tíðum, að menn hafa orblð
að deyja úr sulti, þó nóg gjald hafi verið fyrir hendi, þegar matur-
inn var hvergi til. Hinn háttvirti 6. komíngkjörni þíngmaður gjörbl
mikið úr valdi arntmannanna, en það er ný kenníng ; það er tölu-
verbur munur á valdi og góðum tillögum; eg skil heldur ekki í, eins
og uppástúngan fer fram á, ab þeir hafi svo serlega mlklð vald, því
það hefir heyrzt her í salnum, ab þeir ekkí megi skipa að selja ella
farga einni kind fremur en eigandinn "ill, og ef erindsrekarnir ekkí
hafa vald til, ab skipa að færa kínd úr stað, þá býst eg vib, ab
vald amtmanna verð! ekki mlkíð í áliti sumra manna.

J!agnús Andresson: Eg [ata það, að eg er ekki eins kunn-
ugur og eg ætti að vera í þessu máli, en þó er eg á því, ab Ár-
nessýslu se ekki nein serleg hætta búin þetta ár, eC ekki fellur því
miður, það sem eptir er sláttarins, og ef korn kemur nóg á alla
kaupstabi; því eg held, að þar hafi flestir nokkuð til að kaupa björg
fyrir, þegar á allt er litill, bæðí sveitarsjóMna og þá hjálp, er þeir
efnugu geta "eitt þeim fátæku. Eg er þess vegna á því,· ab menn
reyni að sjá um, a'b kornið geti feingizt. Þab er reyndar sagt,
ab nóg korn fáist mí á Eyrarbakka; en mikið af því fer austur
yfir Þjórsá, svo a'b eg er hræddur um, ab það dugi ekki til; en
hvað sem um Árnessýslu er, þá munu sumar aðrar sýslur öllu míð-
ur farnar, til dæmis Borgarijarðar- og Gullbríngusysla, því þar eru
sveltarsjéðírnlr litlir, svo menn hafa Iftib til ab láta fyrir kornfaung,
þó þau feingist.

Indriði Gíslason: Eg vil leyfa mer ab á!lkilja mer breytíng-
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arat~~'æM um ab skorað "erbi á amtmennlna a'b útvega nig eða a~r~
matvðru, og mun eg akveða þab nákvæmar síbar. Eg áiít ekkert
ab því, ab gjöra amtmennina vara "ib, hverjar tillögur alþíngis eru
í þessu máli.

Ásgeir Einarsson: Eg veit ekki, hvort allir hafa betra traust til
forseta, en egj eg vll spyrja, skyldi amtsbriar ekki geta talað eins "ib
amtmann sinn, þegar þeir eru nú allir her, eins og þó ab "ib færum
ab biðja forseta okkar ab tala "ib þ;í, og eg held, ab hann hafi nóg
annað ab starfa fyrir þfnglb, þó þetta bætíst ekki við, svo eg held,
ab þetta væri ekkí ann ab, en 6þarfakrókur. Úr því þíngíð t6k þetta
nuil ab ser á annað borð, þá álít eg sjaltsagt, ab láta stjórnina vita
af hinu bágborna ástandi her, og það held eg alþingi geti með gild-
ustu rökum. Eg vil því gjöra þá breytíngaruppástúngu, ab þingib
bibji stjórnina, ab styrkja þær uppástúngur, sem amtmennirnir í sam-
elníngu vib amtsbúa kunni ab gjöra, til ab af stýra þessari yfirvof-
andi neyð. Eg ætla ekki ab tala um, hvort þetta muni koma of
seint frá stjórninni, því þíngib hefir gjört sitt bezta til í þessu máli.

Forseti: Eptir umræðunum se eg, 'ab her liggja 2 uppástúngur
fyrirj önnur er sú, sem nefndin hefir fylgt fram og gjört ab niður-
lagsatrlð! sínu, ab forseti skrifi til amtmannanna; hin er sú, eptir
því sem margir þingmanna hafa hreift í umræðum sínum í dag og
rábgjört þar ab lútandi breytfngaratkvæðl, ab þíngib snúi ser til
stjórnarinnar um þetta mál eða riti um það bænarskrá til konúngs.
Ef nú væri fallizt á uppástúngu nefndarinnar, og menn vildi láta
ser hana lynda, þá mætti út kljá mallð með þessari einu umræðu,
En vilji minn aðhyllast hina uppástúnguna, þá má máIib til ab gánga
til alyktarumræðu, og vil eg því biðja hina hátrvírtu þíngmenn ab
gánga til atkvæða um það, hvort mallð skuli gánga til ályktarum-
ræðu á nýjum fundi, eður ekki.

Var þá leitað atkvæða nm þetta, og var samþykkt með 17 atkv.,
ab máltð skyldi koma til ályktarumræbu á nýjum fundi.

Áhab þá forseti næsta fund ab komanda morgni kl. 11.
Fundi slítið.
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17. ágúst- fertugasti og fyrsti fundur.
Forseti gat þess, a~ konúngs(ulltrúi, sem væri forfallaður frá

a'l! vera á fundi í dag, hef'ðl falið hinum 4. komingkjdrna þíngmanni
a~ vera í sinn stað á þessum fundi. A~ öðru leyti voru allir Ii
fundi, nema hinn 1. konúngkjörni þíngmaður og þíngrnaður Ísfir~-
inga, sem urðu að víkja af fundi sökum ýmsra þíngunna.

þíngból, frá 3 siðustu fundum lesin upp og samþykkt.
Á~ur en gelngíð var til dagskrárínnar, let forseti lesa upp, og

var síðan samþykkt:
1. Frumvarp til álitsskjals í málinu um að leggja skatt á

tómthtís og óbyggðar lóðir í Reykjavík, svo hljöðandl:

Til k 0 n lí n g 8.

Fulltrúi yðar konúnglegu h.ítígnar lagbí fyrir alþíngi a~ þessu
sinni konúnglegt frumvarp til opins bréfs um, að leggja skatt á t6mt-
hús og öbyggðar 160ir í Reykjavík, til þess að þíngíð segði um þao
álit sitt. ,

þíngi~ kaus þriggja manna nefnd til að íhuga mállð, og ræddi
það síðan á tveimur aðalfundum, eins og í lögum er fyrir mælt, og
leyfir það ser nú allraþegnsamlegast ab skýra yðar konúnglegu hátign
frá skoðun sinni á þessu máli.

Þíngi~ játar það, að það se sanngjarnt og rett r alla staði, að
tómthúsmenn í Reykjavík gjaldi nokkurn lóðartoll af tómthúsum sín-
um, og þar sem þeir híngað til hafa verið að öllu leyti lausir "io
slíkan toll, þá hafa þeir að því leyti sætt betri kjörum, en alIir aðr-
ir tómthúsmenn her á landi, sem víoast hvar greiða vættargjald eptir
tómthús sín, og það se heldur eingin ástæða til, að þeir se lausir
vio allt slíkt gjald, þar setn eigi alllítlð gjald hvílir á öllum timb-
urhúsum og múrhúsum í umdæmi Reykjavíkurbæjar. Á hinn bóg-
inn þótti þínginu það eigi alls kostar eðlilegt, að leggja SAma gjald
á þau, eptir flatarmáli hússtæðisíns, og á timburhúsin og múrhúsin,
með því bæbí væri torfbæir tómthúsmanna miklu minna virði í sjálfu
ser, og líka væri þeir undirorpnir miklu meiri hrörnun, en þau, og
það svo mjög, að þeir á fáum árum geingi svo úr ser, að lítil eign
væri orðín í þeim, og yrðí því gjaldið af þeim að verða talsvert lægra;
virtist þá þinginu réttast, a~ leggja gjaldið á tómthúsin í Reykja-
víkurbæ eptir sömti reglum og á ser stao annarstaðar her á landi,
þannig ao eigendurnir gyldi víst og til tekið ársgjald eptir alla lób
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þá, sem þeir he~i í einu lagi, og þótti þínginu hæfilegt, eptir þd
sem ástatt er í Reykjavík, ab þetta gjald væri 11-12 álnir ab með-
altall; en með því léð sú, sem tómthúsunum fylgdi, værl fjarskalega

misjöfn, bæði ab stærð og gæðum, þar sem því nær eingin Iób fylgdi
sumum þeirra, en sumum aptur mikil, virtist fllttast, ab bæjarstjórn-
inni, sem ætti ab ákveða gjaldið eptir ást æbum, gæfist kostur á, ab
taka hæfilegt tillit til þessa, og því rníblu málum sem mest, þannig,

ab sem mestur yrðl jöfnuðurinn á gjaldinu eptir stærð og gæðum
Iéðar þeirrar, sem hverju tómthúsi fylgdi, svo ab 6 álnir ab eins
værl goldnar ar hinum minnstu, en 16 af hinum stærstu. þab þótti
réttara, ab taka það serstaklega fram í lagaboðlnu, ab eigendur þeirra
témthúsa, sem goldinn væri tollur af til annara eiganda, en bæj-
arins, ætti ab vera lausir vlð slíkt gjald til bæjarsjéðs, þar eb þeir
með því móti gyldi tvöfaldan tómthússkatt.

þab hefbi, ef til vill, verið ástæða til, ab I:íta sama lóbargjald
hvíla á tómthú5II1n þeim, sem eru lÍ hinni eiginlegu kaupstaðarléð
og timbúrhúsum og múrhúsum í bænum, og sörnuleíðís þá á lób

þeirri, sem þeim fylgir, og þeirri, sem fylgir timburhúsunum og múr-
húsunum, en bæði eru þau ténuhtis flÍ, og líka þótti þínginu retta~t,
ab sama regla gilti um öll tómthús í umdæmi bæjarins, enda mætti
gánga a?l því vísu, ab þau verði af mað innan skamms, sumpart sök-
um þess, ab eigendurnir mundi !ljálfir heldur kjésa, ab gjöra tlmb-
urhús upp úr þeim, er þau þyrfti stdrvægllegrar viðgjörðar við, og

sumpart vegna þess, ab byggínganefndin eigi mundi leyfa slíka ab-
ahibgjörb á þeim.

Af þessari breytingu á fyrstu greininni leiddi beint þá breyt-
íngu á annari greininni, ab undan serstöku gjaldi varð ab skilja
allar þær óbyggbar lóðir í öllu umdæmi bæjarins, sem fylgdu ein-
hverju tómthúsi ; en það þótti og retta8t, ab taka það fram, ab frá
þessu gjaldi væru og undanþegnar allar þær lóðir, sem út mældar
hefðí verið með einhverju skilyrði, t. a. m., ab eigandinn skyldi hara
Iébina afgjaldslausa um tiltekna áratlilu, uns sá tími væri útrunn-
inn. Eins þótti það og sjálfsagt, ab yrbi síðar elnhver Ióbarblettur
tekinn til yrkíngar, væri það ab öllu leyti lÍ valdi bæjarstjérnarlnn-
ar, með hvaða skildaga sá, sem yrkja vildi, feingi hann. þ/í þótti
og rettast, ab sleppa undan öllu sératöku gjaldi þeim fáu tún-
blettum, sem einstakir menn hefði þegar yrkt upp í landareign bæj-
arins, fyrir utan hina eiginlegu kaupstaðarléð, einkum vegna þess,

ab eptir því sem ástatt væri í Reykjavík, væri öll ástæba til, ab
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gjöra mönnum sem lettast fyrir með a~ yrkja slíka bletti, enda hofOi
eigendurnir haft ærnan kostnað vi~ að yrkja þá.

3. grein frumvarpsins aðhylltíst þínglð óbreytta, og sömnleíðls,
a~ lagaboð þetta felngi lagagildi frá 1. degi janúarmanaðar 1861,
og að því rittali væri bætt inn í 4. greinina.

Samkvæmt þessu leyfir þfngíð ser allraþegnsamlegast að beiðast
þess í einu hljóði, að Irumvarpið fái lagagildi þannig orðað :

1. grein.
Á boert tómthús með lóð þei1'ri, sem því fylgir, í umdæmi
Reykjavílwrbæjar, og sem eigi hefir híngað til verið gold-
ið lóðargjald af til lóðareiganda, skal lagður tollur frá
6-16 álna eptir meðalverði allra meðalverða í verðlags-
skrá þeirri, el' það ár er sett í Reykjavíl., og slcal bæj-
arstjórnin ákveða upphæð lóðargjaldsins innan þessara
lakmarka eptir málavöxtum (samþykkt með 20 atkv.),

2. grein.
Á allar þær lóðir, sem eigi eru undan skildar eptir 1. gr.,
á lóð þeirri, sem ákveðin var handa kaupstaðnum með
mælíngargjörð 22. og 23. dag maímánaðar 1792, þar
sem serstakir samníngar af hálfu bæjarsfjórnarinnar eru
eigi pví til fyrirstöðu, hvort heldur eru kálgarðar, garðs-
rúm, stalekstæði, eða hverju nafni sem nefnist, og hvort
heldur lóðin er umgirt eða óumgirt, skal ár hvert jafna
lóðarskatti eptir flatarmáli, er se að upphæð % af húsa-
skatti þeim, sem það ár er l(lgt á lcallpstaðarhúsin sam-
kvæmt 19. gr. í tilsk. 27. dag nóvembermánaðar 1846
(samþykkt með 20 atkvæðum),

3. grein.
Gjöld þessi, er 1'enna í Reykjavílcurbæjarsjóð, eiga að
koma upp í þann hluta af útgjöldum bæjarins, sem jafna
á niður á bæjarbúa eptir efnum og ðstandi samkvæmt
reglugjörð 27. nóvbr. 1846, 19. gr. Að öðru leyti skal um
það, að gjöld þessi se rituð á hina árlegu niðurjöfnunar-
skrá, um það, hve nær þau skuli greidd og hvernig þau
verði heimt, fara eptir ákvörðunum þeim, sem nú gilda
um bæjargjöldin yfil' höfuð (samþykkt í einu hljéðl),
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4. grein.
Lagaboð þetta öðlast lagagildi 1. janúar 1861 (samþykkt

í einu hljóN).
Heykjavík 17. d. ágústm. 1859.

Allraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson. H. s». Friðriksson.

2. Frumvarp til bænarskrár um búnaðarskóla svo hljéðandl :

T i I k 0 nún g s.

Til alþíngis hefir a() þessu sinni korníð ein bænarskrá úr SU()Uf-

þingeyjarsýslu, sem fer því lí flot, að þínglð by~ji yðar konúnglegu
hátign að hlutast til um, að stofnaður verbí her á landi einn sæmí-
legur brinaðarskdli, og að fe, sem þarf til slikrar stofnunar, verðí
veitt rir ríldssjó?Jnum. þíngi'ð kaus fimm manna nefnd í þetta mál,
og ræddi það síðan lí lögskipaðan hlítt, og leyfir þínglð ser nú allra-
þegnsamlegast a~ láta i Ijó!;i álit sitt um rnállb á þessa lelð ;

þa'ð er deginum ljósara, að biinaðlnum her lÍ landi er i mörgu
tilliti mjög svo ábótavant, einkum hvað víðvíkur alls konar jarð-
yrkju og jarðrækt, Og þó einstakir menn hafi á seinni tíð aflað ser
nokkurrar þekkingar á jarðyrkju í Danmörku, þli vill þó reynslan
Banna, a'ð mjög torvelt er, að heimfæra þess konar menntun til þessa
lands serstaklega og frabrugðna lopts- og landslags, svo að þær [arð-
yrkjutilraunlr, sem þessir menn hafa gjört, hafa sem optast ekki
ná'ð sínum göða tilgángi. þa'ð liggur í augum uppi, að þessi van-
kunnátta á [arðyrkjunnl her á landi stendur öllum landbúnaði fyrir
þrifum, og a() þess er varla a'ð vænta hann nái nokkrum veruleg-
um framförum meðan svo búi() stendur, þar sem svo má að orðí
kveða, að her se ekki að telja aðrar grasa - eður matjurtategundir,
en þær, sem náttúran fram lelðir sj rilf'kra fa.

þessi skortur á brinaðarlegrl menntun er þegar orðinn almenn-
ingi mjög svo tilfinnanlegur, altend á sumum stöðum, og fer þörf
manna í þessu efni vaxandi ,ír frá ári; en að almenníngur ekki
aflar ser slíkrar menntunar af eigin rammleik, er ekki svo undarlegt,
þegar þess er fyrst gá'ð, hvað erfitt og annmarkasamt er, a'ð nálg-
ast slíka búnabarlega menntun frli útlöndum, og hvað hún er 6nóg
og fl. ekki víð þessa lands Irabrugðna ásigkomulag, og á hinn b6g-
inn er liti'ð til fátæktar landsbúa yfir höfuð, samt lángvarandi áþján-

ar af harðærum, landplágum og verzlunareinokun, sem ekki hefir
gjört hvað minnst til að draga úr landsmönnum allan dugnað og
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framtakssemi. Þíngi~ leyfir ser því, að leggja ybar konúnglegu há-
tign það allraþegnsamlegast á hjarta, ab hin brýnasta naubsýn beri
til þess, ab her á se r.iðln veruleg bót hið brriðusta , og ab það er
hinn beinasti vegur til framfara landsins, ab kennsla í blínabi og
jarbyrkju verði stofnuð í landinu sjálfu samkvæm þörfum og kröfum
tímans, og löguð eptir þessa lands sérstakloga ásigkomulagi, leyfir
þíngið ser enn fremur at, láta í ljósi alit sitt um það, hvernig slíkri

búnabarlegrl kennslu verður hnganlegast fyrir komlb, eptir sem til
hagar her á landi.

Þíngi~ hefir :íður tvívegis haft mál þetta til meðferðar, nefníl.

árin 1853 og 1855, og ritað yðar kominglegu hátign um það bæn-
arskrá. Í fyrra sklptlð beiddi þíngib um, ab stefnaður yrði her á
landi helzt í suðurumdæminu einn fullkominn og algjörbur búnað-
arsköli ; en í seinna sklptlð fór þínglð miklu skemmra, og í nokk-

uð aðra átt; þá beiddi það um hentuga jörb í suburumdærnlnu, eða
fleiri jarðir, og þá helzt eina jörð í hverju arntl, til lelgulausrar a-
briðar um nokkurt tímabil, handa þeim mönnum, sem vildi reyna
þar jarðyrkju og kenna hana öðrum. þó hin fyrri ósk eður uppá-
stúnga þíngsins virðist í fljótu bragði mikið álitleg , þá getur þing-
ib nú ekki fundið neina yfirgnæfandi ástæ~)U til ab aðhyllast hana;
þVÍ fyrst ber á það að líta, ail eins fullkominn og algjörbur búnað-
arsköll og her er gjört r~b fyrir, og hvar kenna ætti ýms ,'ís-
indi, auk nokkurra lifandi mála, hlyti ab kosta svo miklu meira fe,
en landsmenn, eins og nú Ii stendur, værí færir um ab greiða. þar
næst bætti slíkur búnaðarskóli ekki til hlítar úr þörf þeirri, sem her
er á brinabarlegr! menntun, því hvorki mundi hann geta veitt mót-
töku öllum þeim, sem hefðl laungun og köllun til ab afla ser briu-
aðarlegrar menntunar, og allra sízt látið hana í te með þeim kjör-
nm, sem aðgelnglleg yrði fyrir fátæklínga, og loksins ~ílítur þfnglð
ekki serlega áríðandi, ab svona margbrotin og yfirgripsmikil vísindi
yrðl kennd í skólanum strax í byrjuninni, en ætlar, ab einföld og
óbrotin verkleg og munnleg tilsögn í hinu helzta, er "ib kemur bún-
abi og jarðyrkju, yrði aífarasælll, og hagkvæmari, en lángsöm og
margbrotin vísíndaleg útllstun, eptir sem til hagar her "landi; þínglð
verður því nú að halda ser til álits síns og upp.ístúngu 1855; þó
með þeim breytíngum, sem Því finnast yfirgnæfandi ástæður til að
gjöra.

Eins og fyr er tekið fram, beiddi þínglð þá um eina jörð í
hverju amti til Ielgulausrar ábú()ar um nokkurt óákn'bib tímabil
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handa þeim mönnum, sem vildi reyna þar jar~yrkju og kenna hana.
þó þessari uppástúngu kunni mega telja margt til gildis, þá er þó á
henni sá verulegur annmarki, al>með slíku fyrirkomulagi verður þeim,
sem jarðirnar kynni vilja taka, alls eingin serstakleg kennsluskylda
á herbar lögð ; því slíkt væri með öllu ósanngjarnt, þegar ekki er
gj1irt dl> fyrir öðrum hlynnlndum í aðra hönd, en afgjaldslausrí :í-
búð lí jörðunum sj:ílfllm um nokkurt tímabil. þar næst yrM þac> ein-
gaungu undir dugnaði og kríngumstæðum þeirra manna ko IIIíð, sem
feingist til ab taka [arðlrnar, hvað miklar jarðabætur þeir gjdrðí lí
þeim, og á hvern hlítt þeir framkvæmdi þær; og þegar ekki væri
hægt ab heimta meiri jarðabætur, en sem svaraðl sanngjörnu afgjaldi
jarbanna árlega, þá yrði þær aldrei svo miklar ne verulegar, að þær
gæti verið almenn fyrirmynd í þeirri grein; og loksins er þess lIIel>
eingu móti ab vænta, aC>landsmenn fáidt til, a<>leggja af sjalfsdað-
um nokkurt Ce til slíkra stofnana, eins og það væri með öllu ósann-
gjarnt, ab gjöra þeim þal> ab skyldu, nema því a~ eins, al> lands-
menn ætti sj/i1fir þessar stofnanir í orðeins fyllsta skilníngi, og hafi
þeirra frj.íls forráð, innan Iögakveðínna takmarka. Þíngil> leyfir ser
því ab fram bera þá allraþegnsamlegustu bæn sína fyrir yðar kon-
únglegu hátign, að þer veltíð að gjöf eina jörb í hverju amti til
búnaðarlegrar menntunar her á landi; að stjórn yðar hátignar hlut-
ist til um þa<>vi<>arntmenn, ab þeir, hver í sínu arntl, velji þessar
jarðlr, og kveðjí ser til raðaneytls um það tvo þjóðkjörna þingmenn
og tvo jarðfróða menn, og a<>þessar [arðlr megi verba æfinleg eign
þeirra búnaðarsköla, er á þeim kynni verða stofnaðir,

Þíngi<> álítur, a<>aðalaugnamið þessara stofnana eigi al>vera þall
tvennt: 1, að vera fyrirmynd í búnaði, jarðyrkju og kvikfjárrækt; og 2,
ætti þeir að geta "eitt hæfilega kennslu í þessum greinum, eptir sem
þörf tímans og ser::itaklegt ásigkomulag þessa lands útheimtir. Yrbi
þessu framgeingt, ætlar þíngi<>vlbunanlegan grundvöll lagðan til hinnar
búnaðarlegu menntunar her:i landi; og þó hið bágborna ásigkomulag,
sem nú á ser sumstaðar stað, yrðl því til fyrirstöðu í bráð, að stofn-
anir þessar kæmist í það horf, sem dskandl væri, og þörfin krefur,
þá mundi þó landsmenn fúslega styrkja slíkar stofnanir, þegar efna-
hagur þeirra og krfngumstæður kæmist í betra horf.

þíngi<> verður að vera eindregib lÍ því, ab ef kennslan, sem
stúnglb er her upp á að stofnast skuli á þessum jörðum, áab "erllá
almenníngl ab nokkru llðí, þá hlýtur al>verja nokkru f~ til ab koma
stofnununum sjálfum á fót. þannig álítur þíngi~ þa~ einkar--áríbandi
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að skólar þessir eigi allan þann kvikfénað, sem nnuðsyulega þarf, til
a~ halda jörðunum í fullri rækt, og sem þær álítast að geta hæfi-
lega fram neitt, sömuleiðis iill jarðyrkju verkfæri, eins og !lYO "íða
á ser stað erlendis um þess konar brinabarlegar menntastofnanir.
Byrji nú kennslan strax og jarðirnar eru feingnar, sem þínglð álítur
nauðsynlegt, þói væri einkar-áríðandi, ao verja nokkru re til húsa bóta
og gir'ðínga á jörðunum, til þess kennslan því bet nr og því fyrri
geti orðlð SYO fullkomin sem þörfln krefur; en hvað mlklð fe til alls
þessa þyrfti, verour ekki ákveðlð mco vissu, þar það á annan bóginn
yrðl komið undir því, hvað umfungsmikil og fullkomin hver stofnunin
fyrir sig álytist þurfa að vera, sem víst mundi verða nokkuð mismun-
andi, eptir Irabrugðnum þörfum og höfum manna í hverju amti fyrir
sig, og að hinu leytlnu undir sðrstakl egu og mismunandi aslgkomu-
lagl hverrar jarðar fyrir sig; en eptir þeirri áætlun, sem þínglð hefir
gjört, og samkvæmt því áslgkumulagl, sem því þætti ,íkjósandi a~
þær kæmist í, þói mundi nægja 3 til 5 þúsundir dala handa hverri
stofnuninni fyrir sig, til að koma þeim í þaö horf, að þær geti staðizt
af eigin rammleik, og án þess þurfi að skjóta til þeirra öðru fe ár-
lega, en sem svarar launum þeirra manna, er veita stofnununum for-
stöbu, og sem þíngio ætlar ekki þyrfti að vera mjög há, þegar þeir
hafa jarOirnar og skólabúin til lelgulausra afnota.

þíngi~ getur því miður ekki bent á neinn vissan gjaldstofn, eða
sjóo, hvaðan taka ætti fe það, er her ræðír um; því það hefir, eins
og kunnugt er, eingin fjóirhagsnío, og ekki skattgjafarvald, og þó
þíngio eingan veginn efist um, að yðar hátign styrki þetta m.il á all-
an hátt, samkvæmt allramildustn auglýsíngu til alþíngis 1857, þá
þegar þíngio íhugar, hvað miklar fjárkröfllr það gjörir í öðrum mál-
um til ríkis5jó~sin!l, þ,i getur þao ekki belözt nú annara framlaga, en
þeirra, að jarðirnar fáist gefins eins og fyr "ar tekið fram, með því
líka, a~ þíngi~ getur ekki verið í efa um, a~ allir landsmenn muni
hafa svo mikinn áhuga á máli þessu, að þeir ekki muni víla fyrir
ser að greiða fe það, sem her ræNr um, þegar þeim virðlst tími til
kominn, að koma brinuðurskélunum ,i fót. Þíngill leyfir ser því aJlra-
þegnsamlegast, að óska þess, að því fe, sem eptir aður sögðu álytist
nauðsynlegt að verja til þess, að koma stofnunum þessum í þll() horf,
sem þörfin krefur, megi jafna á landið á þann hátt, sem sfðar skal
benda á. Aptur á mót finnur þtnglð ekkl astæðu til að benda á,
á hverjum gjaldstoCnum í landinu þetta ætti a~ hvíla, en álítur þa~
bezt óákve'bib ab svo komnu.
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þó þab ef til vill eigi ekki "ib mí þegar ab taka fram hið ser-
staklega, sem snertir stjórn og fyrirkomulag stofnana þeirra, er her
ræðlr um, og á meðan eingin vlssa er feingin fyrir því, að ybar há-
tign veiti hlð umbeðna, þá leyfir þó þíngib ser ab benda á nokkur
atriði, sem því vlrðist til greina takandi vib úrslit máls þessa.

Eins og ab framan er bent ri, ætlar þínglð, ab þarfir manna og
kröfur til hdnaðarlegrar menntunar sa nokkuð mismunandi í hverju
amtinu fyrir sig, svo ab þess "egna verðl nauðsynlegt, ab verja meiru
fe til einnar stofnunarinnar, en annarar; þíngib álítur því, ab það
se yfir höfub ab tala sanngjarnast, ab hvert amt beri sína stofnun,
og að því fe, sem til þeirra verbur varið, se jafnað á iimtin, sitt í
hvoru lagi; en her af lelðlr, ab mal þetta verður þá her á eptir
ab gánga nokkull umboðslegan \'eg; þ6 álítur þíngið þab einkar á-
ríðandi, ab almenníngi gefíst hæfilegur atkvæðlsréttur, bæði um stjórn
og fyrirkomulag þessara stofnana, og svo \\111 það, hvað miklu fe
skuli verja til þess, 11'0 þær geti veitt hæfilega og þörfum manna
fullnægjandi kennslu í biinaðarfræði. Með þessu ætlar þfnglð unnið
það tvennt : fyrst, ab almenníngur kann miklu betur þessu umrædda
fjártillagi, þegar það yrði að nokkru leyti undir hans atkvæði kornlð,
hvað hátt það yrði, og í annan máta, verður allt fyrirkomulag sk61-
anna og kennslan í þeim þjóðlegri og samkvæmari mismundi þörf-
um og kröfum almenníngs í hverju amtinu fyrir sig.

Samkvæmt þessu leyfir þíngið ser að taka fram sem bendíng-
aratriði, ab stjórn yðar hrltignar hlutist til um þab lið amtmenn, ab
þeir, hver í sínu amtl, kveöjl til fundar vlð sig alla þá þj6ðkjörnu
þíngmenn, sem búsettir eru her í landi og einn liða fleiri jarðfræð-
inga ab auki; til þess ab semja frumvarp til reglugjörbar um stjórn
og fyrirkomulag skólanna, og til þess ab ákveða, hvab miklu fe
skuli verja til ab koma þeim í vlðunanlegt horf, og á hvern hátt
því skuli jafnað nlður.

Yfirstjórn og umsjón þessara stofnana ætlar þíngíð se bezt falin
hverjum nmtmanni í sínu amti, í sameiníng með amtsrriðunum, ef
þau komast á, eða aÍl öðrum kosti tveimur ella þremur völdum
mönnum í hverju amtinu fyrir sig, sem þá væri bris ettir nálægt
stofnununum.

Samkvæmt Iramanskrlfuðu leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast
ab biðja um:

1. (með 22 atkv.): Að yðar hátign veiti sem allrafyrst eina
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jörð í hverju amti til búnaðarlegrar menntunar her á
landi, og

2. (með 20 atkv. gegn 1): Að þetta veitist að gjöf.
3. (Með 23 atkv.): Að stjórnin hlutist til um það við amt-

mennina, að þeir velji jörðina hver í sínu am ti, og
4. (með 15 atkv. gegn 3): Að þeir í því kveðji ser til ráða-

neytis 2 þjóðl.jörna þíngmenn og 2 jarðfróða menn.
5. (Með 23 atkv.): "Að stjórnin hlutist til um þai\, að á

þessum jörðum verði sem fyrst komið á fót búnaðarleg-
um menntastofnunum, sem bæði geti verið fyrirmynd í
búnaði, jarðyrkju og kvikfjárrækt, og líka veitt hæfilega
kennslu í þessum greinum.

6. (Með 20 atkv.): Að því fe, sem þurfa þætti, til að koma
stofnunum þessum í þetta horf, megi jafna á landsbúa.

ney~ja\"ík 17. ágÍlst 1859.
• Allraþegusamlegast,

Jón Guðmundsson. Jón Sigurðsson (frá Gautl.)

3. Frumvarp tiI bænarskrár um fiskiveiðar útlendra, þannig
hlj6'ðandi:

T ii k 0 nún g s.

þíngma'bur Snæfellsnessýslu P. Melsteð bar upp á alþíngl i þetta
.skipti bænarakra rr,i teðri sýslu um það, að með nýju lagaboði verði
reistar ram mar skorður víb því, að útlend skip sæki á flsklrnlð vor
til þorskvelða, og því varnað, að skemmdir se gjörðar af útlenzk-
um fi8kurum á veibarlærum Islenskra báta "i'ð Snæfellsnes, ef ei með
öðru móti, þá með því, að stjórnin á ári hverju, eigi síðar en í
byrjun aprílmnnaðar, sendi herskip út hingað, hentngt til þess, ab
halda vörb á því, að hinUIII helzta bjargræðisvegl Snæf'ellssýslnbúu
og annara landsmanna, flskivelðunum, verðl borglð á fullnægjandi
hátt, og þar ab auki eru bænarskrár komnar til þíngsins bæðl frá
MlíIasýslll, Skaptaíells-, Barðastrandar- og Ísafjarðarsýelum, sem allar
fara i sömu stefnu, nema hvað ein þeirra fer því einnig á flot, ab
Fröklmm verði ekki leyft nein fiskiverkun her "ib land.

Þíngi<> kaus 5 manna nefnd til þess að yfirvega þetta málefni,
og ræddi það síðan ítarlega á 2 fundum, og leyfir þingið ser nú
allraþegnsamlegast að skýra frá þ\'f úrsliti á málinu, sem þa~ rekk
á þinginu, þannig sem eptir fylgir.

þab gat ekki dulizt þínginu, al> bænarskrár þær, sem nú var
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getið, fara í einstökum greinum leingra, en fært er um ab biðja,
t. a: m. þegar fari~ er fram á það, ab stjórnin haldi vörð iÍ því,
ao útlendir fisklmenn haldi sig sem leingst má verða lít Ir.i landi,
og koma ekki inn á fiskimið Íslendínga, eður og eigi fyr, en eptir
12. maí á vorum, þar sem þao nú mun vera almennt álitið, ab ekk-
ert land eigi ekki leingra, en í mesta lagi 1 viku sjávar út frá landi,
ráb yfir hafinu, er liggur utan a~ landinu, og fiskhnið landsbúa liggja
opt miklu leingra undan landi, en þessu svari. þar <Í móti eru öun-
ur atrlð! í tebllm bænarskr.íui, sem eru þess eðlis, 'ao þau virðast
eiga skilið, Il~ þeim se gaumur gefinn, og telur þíngið meðal þess-
ara atriða fyrst og fremst það, að því geti orbi~ komið til leiðar, að
ójafnaðartoIlur sa, sem mí er á flskl, yrbl sem fyr:!t úr lögum nUIII-
inn; en með þvi þíngio þóttist sjá fyrir, að einnig þetta atriði 1111Indi
erfiðleikum bundið, fer þíngfð ekki öbru frMII Ilm það, en að yðar
konúnglegu hátign mætti mlldllegust þóknast, at fela stjórn yðar lí
hendur, hvenær sem tiltækilegast þætti, ao hreifa þessu atriði \io
hlutaðelgundl stjórnir, í þeirri von, að vísdómi yðar hátignar kynni
að geta auðuazt, ao sigrast á þeim hindrunum, SCIII nú eru og híng-
að til hafa verið þessu máli til Iyrlrstöbn.

það atriði, sem því næst virðist ab geta komið til greina, er
það, að útlendir menn fiski ekki nær ströndum Íslands, en lög og
samuíngur standa til, eður að minnsta kosti ekki nær landi, en ]
viku sjávar, og þíngið hefir af yðar konúnglegu hátignar anglýsíngn
frá 27. maí þ. á., mco gleði og þakkl.itseiui koruizt að raun UIIl
það, að það er vilji yðar konúnglegu hátignar, að gjöra í þessu
efni þær ráðstafanir, sem bezt henta, og þannig er þá jafnframt seð
fyrir því, að hart verði hæfilegt eptirlit mel> því, að útlendir fiski-
meun ekki gjöri landsbitum nokkurn óskunda ne spilli velðarfænun
þeirra, eins og sumar bænnrskrarnar kvarta yfir að eigi 5er l!tao,
með því ab yðar kenringleg hátign hefir sent upp híngað herskip ii
þessu vori, til þess að hafa nauðsynlegt eptirlit í þessu efni; en
þar sem þíngið í annan stað þó ekki hefir neina vitneskju um það,
hvort þessi ráðstöfun, að senda híngað upp herskip, til þess ao halda
uppi góori reglu í þeirri grein, sem her ræðir UIII, se almenn eða
einungis í þeua skipti, þótti þínginu yfirgnæfandi ástæða til, aðbibja
allraþegnsamlegast um, að þetta fyrirkomulag heldlet við eptlrleíöls,
þannig ab árlega yrði sent upp híngað ao vorinu annaðhvort 1 her-
skip og ein smáskúta, eða þó heldur 4 smaskútur (Kuttere), og þó
ein ab minnsta kostl regluleg herskiita, sem skyldi koma upp hínguð
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til lands, eigi sfðar en um sumarnuíl, og eigi fara heðan Í hlutu
fyr en undir lol, septernberm.ínaðar, og ætti þetta Iyrlrkomulag a'tl

komast ii at næsta vori, hvort heldur skipin yrti svo eitt eða fleiri.
Að þessari niðurstöðu komst meiri hlnti þíngslns, eptir at hafa

rætt málið á þínginu; en nokkrum þíngmönnum þóttu þessi úrslit
þess ónóg, og áskildu ser því samkva-nu 61. gr. alþfngletllsklp. rett
til, at bera einnig fram fyrir y'ðar h,ítign SYO látandi ágreiníngsáIit

sitt :
l)a() var rilit minna hluta þíngslns, ab SIÍ tllhilgun, sem stjórn

yðar hátignar þegar hefir látio byrja á, at senda herskip híngað upp
til landsins, til að hafa gætur á tiltekturn hinna útlendu fiskimanna,
værl í sjálfu ~er nægileg til þess, at halda uppi lögreglu her við
land, er henni yrði haldið Mraru, og áleit minni hlutinn þao því
einnig skyldu þíngslns at bibja UlU þetta. En það þótti minna hlut-
anum at svo miklu leyti vera minna urnvarðandl, hvort stjórnin þ,i
heldur kysi ao senda eitt stúrt herskip eh fleiri sm.í, þar sem tiI-
giÍnginulll þó yrði náð, hvort sem heldur væri, ef hann at eins ætti
ao vera s,í, að hafa tiIlit með hinum útlendu flsklsklpurn, og þ6tti
honum því eðlilegast, a'ð láta þetta alveg vera ií valdi stjórnarinnar,

eptir því, hvað kostnaðarminnst yrti, ef tilg.ingurinn ætti eigi að
vera annar en þetta, og skipin at eins at vera einhver af hinum
reglulegu herskipum yðar hátignar, er um nokkurn tíma sumarsins
lægi her vlð land, eins og þau nú stundum liggja annarstaðar, eða
eru á slglfngum til æfingar. En þar sem þ,l() einnig er Íslendíngum
kunnugt, at yðar hatígn ætíð hefir haft mikla á~t á Íslandi, og ósk-

ar, ab mönnum þar mætti fara sem mest fram, bæti á sjó og landi,
þá þ(ítti minna hlutanum miklu fremur íhugavert, hvort eigi mætti
finna þao nið, að landinu gæti ort ib miklu meiri hagur ab skípuru
þeim, er híngat skyldl senda, heldur en ab eins s,í, at halda nppi
lögreglu vib landið, og kostnaðurlnn þó eigi meiri fyrir því; og
fannst honum þá helzt líklegt, ab þessu mætti verða framgeingt, ef
yðar h.ítlgn vildi skipa svo fyrir, að skip þau, er híngað yrðl send,
þó þau svo aldrei væri nema litlar, og eigi einu sinni reglulegar
herskútur, ílendnst fremur her við land, heldur en nokkurn Uma er
að gjUra r.ið fyrir um regluleg herskip úr flotanum. Menn hafa
leingi fundið til þess her á landi, ao nauðsyn er at leggja síg miklu
betur eptir flsklveiðum á haffærum þllsklpum, heldur en híngað til
hefir verlð gjört, og stjórn yðar hátignar hefir einnig viðurkennt, hve
nauðsynlegt þetta se, til að koma fisklveiðurn Íslendínga í betra horf,
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með þYÍ í vor a~ hvetja menn í Gullbríngusýslu til ao leggja sam-
an í þiljuskip og heita styrk sínum til, ef slíkur Iélagsskapur kæm-
ist á; en þab, sem híngað til mest hefir hamlað því, ab þiljnskip yrði
svo almenn á Íslandi, sem vera skyldi, er einkum það, að oss vant-
ar um of duglega sj6li~a, er vanir se a~ vera á haffærum þllsklpum,
og allar tilraunir í þessa stefnu hafa því híngað til, því miður, kom-
ib fyrir lítið. Minni hlutinn gat nú eigi annað 15eb, en ab her væri
gott tækllærl til að kippa þessu í lag með eigi svo miklum kostn-
aði, ef menn ab eins gæti sameinað þær raðstaíanlr, sem gjöra þyrfti
sökum fiskiveiða útlendra manna undir landinu, "ib aðrar r;\o:stafanir,
sem eigi væri aíður nauðsynlegt ab gjöra, ef oss ætti eigi æti'/) íramvegis
ab skorta vana sjóllða Ii haffær skip, og fellst hann því enn fremur
á þá uppástúngu nefndarinnar, ab í stab þeirra herskipa, sem híngað
til hara verlð send tll landsíne "ib o~ við, kæmi mí framvegis 4 smá-
skútur, og þó ein ab minnsta kosti regluleg herskúta, er lægi her
"ib bæði sumar og vetur, og hefðl auk þess, ab halda uppi lögreglu
í kríng um landið, einkum það ætlunarverk, ab Íslendingar gæti Ii
þeim vaulzt vlð reglulega sjómennsku á haf-klpum, Og eigi bar
minni hlutinn heldur nokkurn kvíðboga fyrir þl'í, að þessu mætti
eigi verða framgeingt án mikils örðugleika, þar sem þessar skútur
ab eins ætti át koma í stað miklu dýrri herskipa; en svo það þlí
sæist, ab Íslendíngar víldl einnig leggja nokkuð fra lll, þá þótti minna
hlutanum þab enn fremur tilhlýðilegt, að ritboð á þessar skútur yrði

gjört ao skyldu her í landi, þVÍ það þótti honum vera hlð mest ;íríb-
andi atrlðl í öllu málinu,. ao skutumar yrði smátt og smátt skipab-
ar elntdmnm Íslendíngnm, svo þeir hefði færi Ii að venjast þar vio
algjörða sjómennsku. Treysti hann því og, ab yðar hátign mundi
eigi verða slíku fyrirkomulagi mótfallin, þar sem mönnum hæði er
alkunnug umönnun yðar hátignar um Íöland, sem ön önnur lönd í
konúngsveldlnu, og stjórn yðar h.ítlgnar einnig hefir látib í Ijó~i 8,'0

góðan vilja sinn, til ab styðjn ab því, ab físktveíðar Íslendínga á þil-
skipum mætti eflast. sem mest ; en það þ6tti minna hlutanum einnig
sjálfs1Igt, a~ þá ab eins gæti þetta fyrirlwmulag orblð Íslandi ab
nokkru verulegu gagni, ef skipin væri látin vera her bæði sumar og
vetur, og títboðið yrði gjört að beinni skyldu, svo ab það væri víst,
ab Isleazkir sjómenn yrbi lÍ skútunum, og sýndist honum því svo, sem
þá værl allur tilgángurinn með hinar nýju raðstafanir ónýttur með
öllu, ef þessu aðalatriði yroi eigi framgeingt á þinginu. þessi var
aðalrnunurlnn :í skoðun minna og meira hluta þíngma~na, og þar
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sem henni gat nú ekki orblð framgeingt ií þínginu, þ,i ,íleit hann
það beinlínis skyldu sína, að sleppa eigi þeim rðttl, sem alþíngistilsk.
heimilar honum, ab bera þó a'ð minnsta kosti skoðun sína ,í m.illnu

allraþegnsamlegast fram fyrir yðar h.itign, eins og mí hefir verlb gjört i
og treystir hann því, ao yðar hátign muni á sínum tíma leggja þann
dóm á mállð allt, sem vlturlegustur er, og ab beztu má verða fyrir
land og lý'b.

Meira hluta þíngmanna þótti aptur skoðun minna hlutans ýms-
um annmörkum bundin og eríiblelkum í framkvæmdinni, og rileit hann
þar á mót, að þYÍ nmgetna umvarðandl augnamiði, ab koma her upp
góðum sj(~mönnum, mundi geta orðið framgeingt með því móti, ef þeim
Íslendingum, er vlldl, gæfist kostur li að læra sjómennsku :í þessum
skipum, og meiri hln ti þingmanna leit þannig ;Í málið, ab þetta fyr-
irkomulag væri SYO hagstæbllegt, ab full ástæða væri til að mæla
fram með því við yðar konúnglegu hátign, en aptur á móti að reglu-
legt ritboð væri svo mörgum annmörkum bundið, ao ekki væri far-
andi fram á það, sízt að svo korunu.

Samkvæmt því, sem þannig er til greint, leyfir þíngíð ser allra-
þegnsamlegast a'/) belðast þess:

1. (með 22 atkvæðum) A.ð yðar konúngleg hátign allramildi-
legast viTji gefa fiskiveiðamálinu undir Ísl&ndi se1'legan
gaum.

2. Að yðat· hátign viTji fela stjórn yðar á hendur, hvenær
sem tiltækilegast þyki, að fara því á {lot við þær utan-
lands stjórnir, þar sem ójafnaðartollur er á fiski, að sá
tollur sr afnuminn hið allrafyrsta.

3. (með 18 atkvæbum}: Að yðar hátign skipi svo fyrir, að
4 smás7cútur (Kuttere), og þó ein að minnsta kosti reglu-
leg herskúto, skuli framvegis liggja her við land á sumr-
um, til að hafa gætur á aðgjörðum útlendra fiskimanna,
og halda uppi lögreglu utan um landið, og

4. (með 15 atkvæðum): að skip þessi komi híngað til lands
eigi síðar en um sumarmál. og fari eigi burt heðan apt-
tir, fyr en undir lok septembermánaðar.

5. (með 15 atkvæðum gegn 2): Að þeim Íslendíngum, er viTja
læra sjómennsku á þessum skipum, gefist á því kostur,

Reykjavík 17. ágúst 1859.
AIlraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson. Þórður Jónasson.
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4. Frumvarp til bænarskrár Ilm viðreist fal/inna ásauðarkú-
gilda, 8\'0 hljdbandi :

Til k o n ri ngs.

Þíngllla~ur Riíngæínga, hreppstj6ri Páll Sigurðsson, bar fram
þ,í uppástungu á þingi þessu, a~ það ritaði yðar lnitign allraþegn-
samlegustu bænarskrá þess efnis, a~ með lögum yroi fyrir skipuð, al>
umsjónarmenn hinna opinberu kírkuaelgna verðí skyldaðir til, ao end-
urreisa hin föllnu ærkúglldl, og kírkjujnrðalelgulíbar f;i1 uppbót hálfr-

ar leigu af þeim, þar til þau eru aptur inn sett.
Þíngið setti nefnd til ao íhuga malið, og var það síðan rætt á

tveimur lögskipuðum fundum þess, og varð niðurstaða sú hjá þíng-
inu, er nú skal greina:

þínginu fannst það ógjiirníngur, eptir þvi sein nú á stæbí , að
beiðast nýrra laga, er gjörði prestunum það a~ skyldu, ab reisa
við aptur kiiglldln á jörburn lðnskírkna þeirra, er kunna ao hara
farizt nú i kl.íðafaruldrlnu ; því hvort prestarnir se skyldir til þessa,
yrðl ao dæmast eptir hinum miglldandi lögum, eins og þa'ð líka væri
ór<Ío og ninghítt, a'ð skylda prestana til ao gjöra þetta, þó þeir ann-
ars mætti álítast skyldir til þess , nú meðan á fjárkláoafaraldrinu
stendur, og hvergi ",'0 að kalla kindur er ao fá. Hið sama er og
að segja um þab, að það virðlet vera ao grípa UIU of inn i frjálsa
samninga manna á millum, ef prestum nú mco lögum yrðl bannað,
að taka nema h.ílfar leigur af kúgildum þessum, uns þau aptur verða
víðreíst, auk þess, að það vel getur átt ser stað, að kúgildin hafi

drepizt hjá sumum lelgulíðum fyrir skeytíngarleysl sjálfra þeirra, og
þá væri þao évlburkvæmllegt skyldi presturinn eiga að missa síns í
fyrir handvömm lelgullðanna.

Aptur á hinn bóginn yrðt prestarnir fyrir mjög þungum kjörum
- þó lenskirkjurnar með öllu glízi þeirra se í ábyrgil þeirra .- skyldi
ærkúgildin á kirknagózinu eiga að hlaupa upp á þá, þegar ekkert
væri að fá hjá lelgulibunmn upp í þau, þrátt fyrir það, þótt prest-
arnir hefði öýnt alla þá árvekni, er menn eptir krmgumstæðunum gæti
heimtað af þeim, í að fá kiiglldunum borglð ; þá gæti og hæglega farið
svo, einkum á þeim brauðum, hvar tekjur prestanna mest eru fólgnar í
afgjaldi kírkjujarðanna, og hvar kirkjuluígildin því eru mörg, að allar
tekjur prestanna í nokkur ár geingi til ao endurreisa aptur kúgildin,
og yrðl þeir meðan að "inna 30 embætti sínu launalaust, sem væri
því ésanugjamara ab heimta af þeim, sem þeir þó eptir löggjöfinni eru
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skyldir til, að halda klrkjujörðuauui í byggfngu. Líkt er og um
leígullðana á jörðum þessum, að þeir yrðí eins óneitanlega fyrir

þúngum kostum, skyldi kúglldln lenda :1 þeim, þegar þeir herði gjiirt
allt það, er i þeirra valdl stóð, til a'ð bjarga krigildunum i þessu
almennt yfirfaranda fj~írfaraldri, en hefðí þó eigi tekizt það. Her
víð bætlst, ab, ef hvorki leiguliðinn ne presturinn getur borgað kú-
gildin, koma þau til a'ð falla prestakalllnu, hvar víð prestaköllin

rýrna, og mega þó mörg þeirra -eigi vera lakari, en þau nú eru,
auk þess, aa það hlýtur að verða torveldara, að fá kirkjujarðirnar
eins vel byggbar og bændujarðlrnar, hvar víða nú mun vera orðin
ISlí tízka, að landsdrottinn eigi lætur með öllu innstæðukriglldln falla

lelgullðanuui.
Af fyrteðllm ástæðum, og þar eð í líkum tilfellum og þessu hlð

opinbera fyr hefir veitt styrk til að reisa ,við aptur krigildín á hinu

opinbera gózi, leyfir alþingi ser með 19 ath. gegn 2, að biðja allra-
þegnsamlegast :

Að yðar konúnglega hátign vildi allramildilegast sjá svo
til (með 19 atkv. gegn 1), að nokl.ur styrkur verði veittur
úr ríl,issjóðnum sem fyrst (með 19 atkv. gegn 1), þegar
fjárklá'binn er um garð geinginn, til að koma upp aptur
ærkúgildunum á lenslcirknajörðunum her á landi (með
22 atkv.), þegar stiptsyfirvöldin (er m4lefni þetta einkum
heyrir undir) mætti álíta eptir hinum innkomnu skýrsl-
um, annaðhvort að kúgildin væri fallin, án þess landset-
anum eður prestinum væri um að kenna (með 14 ath.
gegn 9), og eins þó þetta ekki hafi átt ser stað, ef hvorki
presturinn ne leiguliðinn hafa efni til að setja kúgildin
inn aptur (með 17 atkv. gegn 6).

lteykja\ík, 17. ágúst 1859.
Allraþegllsamlegast

Jón Guðmundsson. Jón Petursson.

5. Frumvarp til bænarskrár um stjó1'narbútarmálið, svo
hljéðandí :

T i I k 0 n lí ngs.

Alþingi hefir ab þessu sinni meðteklð tvær bænarskrár frá tveim
hðrubum, þar sem almennir fundir hafa haldnir "erið, í Barðastrand-
arsýslu á Kollabúðum og í Múlasýslu á ÞínghötOa, um, að alþíngi
seudí yðar hátign bænarskrá um, að uppfylla það heit, sem gefio er
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íkonúngsbrefi 23. september. 1848, meb því ab 1\:\1Ia Saman auka-

fund í landinu sjálfu, er segi álit sitt um Iyrirkomulag á stjórn Ís-
lands í alríkinu j hin síðari bænarskraín tekur fram, a'b alþingi bíbji

yðar hátign a'b gefa oss mildilegast lög um stjórn her á landi og
samband Í:;lands víð Danmörku, lögub eptir uppástúngum og bænum

alþingis 1853 og 1857.
Eptir ab alþfngi hefir kosið fimm manna nefnd til a'b segja álit

sitt um þetta mál, og síðan rætt þab á tveim aðalfundum á lögskip-
aðan hátt, leyfir þíngib ser ber með ab bera (ram aIlraþegnsamleg-
asta bænarskr-í sína um málib, I' þeirri von, a'b þab nú fái mildilega

áheyrn, eptir því, sem yðar komingleg hátign hefir í ljðsl látib í hinni
síðustu auglýsfng yðar hátignar til þíngsins.

l1egar stjórnarbreytingin var ab komast á í Danmörku, og stefnt
"ar saman ríkisþíngi til ab ræða frumvarp til stjérnarskipunar fyrir
konúngsríki'b Danmörk, þá gaf yðar konúnglcg hatígn OgS íslend-

ingum þab heit í komingsbréf 23. september 1848, jafnframt og
þer kdlluðub nokkra menn af Íslands hálfu til ríkisþíngs, ab ekki
skyldi verða endileg ályktan gjör'ð um stjérnarfyrirkumulag Íslands,
eh samband þess og réttlndi til móts við hina rlklshlutana, fyr en
þíngi i landinu sjálfu hefði gefizt kostur á ab segja um það álit sitt.

Samkvæmt þessu mildilega heityrðí voru kosningarlög til þjó'b-

lundar her lí landi samin, og lög'b fyrir alþíngi 1849, en 1851 var
fundurinn haldinn og frurnvörp lögð þar fram, sem fyr ha lðí verlð
ákveoioj en áður málin voru fullrædd, sleit hinn þaverandí erlnds-

reki ybar hátignar þinginu, svo a'b málin urðu eigi rædd til lykta.
Í auglysfngu 12. maí 1852 er híð konúnglega heit endurnýjað, og
aptur í auglýsing 7. jilní 1855, en þó á þann hátt, að þar er lofað,
al) ekki skuli verba útkljáb mál þetta um stjérnarfyrtrkomulag Ís-
lands, nema tillögur alþíngla verbl heyrbar um það, Í auglýsíngu
yðar h.itlgnar til þessa þíngs 27. mal' þ. á. er sagt, a'b yðar hátign
hafi ekki "eo ser fært nú sem stendur, ab leggja fyrir alþingi laga-
frumvarp um fyrlrkomnlag ,í stöbu Íslands í ríkinu, en að yðar há-

tign vilji láta ser vera aunt um það, svo fljótt sem krfngumstæður
leyfa, ab leiða mál þetta til lykta á þann haganlegasta hátt sem
verba megi, enda skuli þá, þegar lIlálib kemur til íhugunar, tillögur
alþingis verba teknar til greina, svo sem framast er unnt.

þar sem önnur bænarskraln, af þeim er nefndar voru, fer fram
á, ab alþingi riti yðar konúnglegu hátign bænarskrá um, ab efna hi'b
mildilega heityrði frá 23. september 1848, þ,í getur alþingi ekki
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annað en verið ;Í þVÍ meb bclðendum, ao þetta hið konúnglegu helt-.
yrði híðl enn uppfyllingar sinnar, og að sú uppfyllíng 8e ekki full-
komin, nema þjóöfundur se stefndur á sama hátt og eptir slirnu
kosníngarlögum eins og 1851. þao virðlst vera ljóst, ao yðar há-

tign hefir í bréfinu frá 23. september 1848 mildilega lofað, að fund-
ur í landinu sjálfu skyldi segja álit sitt um stjdrnarmallð áour það
yrðl til lykta leitt i það er enn fremur efalaust, að þessi fundur í
landinu !':ji1lfu er þjóNundurinn, sem haldinn "ar 1851. þar eð nú
fundi þessum var sliti\') aður en honum gat gefizt færi á, að segja
álit sitt 1I1l1 nuillð :l reglulegan og löglegan hntt, þ:í er það enn
fr.imnr auðsætt, ao tilg.íngur fundarins eptir bréfi frii 23. september

1848 hefir ekki nríðst, fyrir þií sök, 110 samkomulag komst ekki á,
og það er þ.i samkvæmt þ"Í, sem annars er almennt slöur, að stefnt
er nýtt þíng og stofnab nýtt samkomulag, en hins er að alþíngis
vitund öldlÍngis ekki dæmi, að stjórn hafi lín nokkurra orsaka ann-
ara en þeirra, að samkomulag hafi ekki komlzt á, sett í stans 5\'0

árfðanda milefnl. þau kominglegu heit yrði, sem gefin eru fyrst í
auglýsíngu 12. Illa Í 1852 og síðar, ao mal þetta skuli ekki verða
útkljáð, fyr en alþíngi hefir feingið færi á að segja um það álit sitt,
eru, eptir alþíngls allrnþegnsamlegasta áliti, ekki endurnýjan heityrf-
isins í konúngsbréfinu 23. september 1848, heldur taka þau fram

það, sem þegar er fullkomlega ákveðið í alþtnglstllsktpunlnn! 8. marz
1843 § 79, en slík endurnýjan lí fullgildri lagagrein gæti her ekki
álitizt nauðsynleg. þíngi\') verður Ullu fremur að álíta, a\') her í

hljóti ao Hra fólgin endurnýjan heityrðieins frlÍ 23. september 1848,
a~ minnsta kosti þar til þa\') vært aptur tekið, en alþtngi þykist "em
þess fulWruggt, al') eins og yðar komingleg hátign hefir aldrei tekið
aptur yðar komínglegt orð, heldur haldið fastlega sðrhvert heltyrðl,
og þab þó miklu meira hafi reynt á, en her í þessu máli, svo muni
yðar komingleg hatign ekki neita alþíngi og Íslendfngum um, al') upp-
fylla myldilegt heityrðl, ti eIII os·s er gefið, og oss er mjög dýrmætt.
Ekki verður heldur :ilitio svo, að alþíngi væri með þessu móti sett í
staðlnn fyrir þjöðfundinn, því alþínglsheityrblð er eldra en hitt, og
getur því ekki kornið í þess stað, nema hitt se beinlínis aptur tek i;'),
sem það hefir ekkl verlb. Alþfngi getur því ekki betur seo, en að
komingsbref fr;í 23. september 1848 standi enn óhaggao, og að ver
höfum fullgilda ástæðu til al') skýrskota til þess. þar á móti játar
þínglð fÚ8lega, lll') menn geti hugsað ser þær kríngumetæður, ao yðar

hátign kynni að "ilja fyrst leggja þetta mál fyrir alþíngi, samkvæmt
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alþfuglstllsklpunarlnnar 79. §, og gæti þá hugsast, a~ þar kærpist ,i
þa~ samkomulag, ab alþíngi annabhvort gæti ,íIiti~ hið konunglega
heityrt l uppfyllt í (illu því verulega ab efninu til, e~a ab s.iman-
köllun þjM fundarins og meðferð hans ,i malinu yrðí svo grelb, ab
það yrti svo ab segja ekki annað, en fOI'JlIi{)eitt. þetta er áiltæ()a
alþíngls til þess, að einskorða ekki H{) þessu sinni meðferð m.ilslns
við þjéðfund, fremur en yoar komínglegri hátign og srjérn yðar kynni
vera haganlegt, elnringls ab málinu mætti verða svo greiblega flýtt,
sem kostur er á.

ÁlJur en alþíngi fer fram í hin einstÍiku a~alatriOi þessa máls, sem
nauðsyn er ab áhræra, eins mí og ab undanförnu, leyfir þíngib ser
ab taka fram eitt almennt atriði, sem mjlig svo snertir þetta m.il og
hefir híngað til verið því til fyrirstöbn, sem er það, að ekki skyldi
vera raðlegt eða fært, a{) koma á titjórnarskipllnarlagi her lÍ landi,
meðan ekki væri komið á skipulag í hinum hlutum ríkislns. þc,;si
<Ílyktan vírðl-t þínginu ekki geta verlð lÍ réttum rökum byggð, eptir
þ,'í, sem her hagar til. Ef a{) Í~land hefN verið eða væri svo inn-
Iimao annaðhvort al ríkinu eða korulngsrtklnu, að hvorttveggja yrði
álltlð sem ein heild r strangasta skilníngi; eða ef Ísland hefði svo
l1likio saman "ið hina hlutana að sælda, eða svo miirg m.il sameig-
inleg, að öll stjórnin og lii,qin og framkvæmd landstjórnarinnar
værl samtvlnnað, þá væri nokkur astæba fyrir slíkri bið, meðan ekki
væri lítkljáð stjérnarmal hinna hlutanna. En væri SYO, þá helbí
m.illð allt aðra stefnu, þá lllundu Íslendingar taka þátt ao tíltölu í
sjalfum þeim umræðum, sem snerta stjórnnrfyrlrkomnlag allra rfkis-
hlutanna, og blðln værl 05'; þ;í ekki lakari en iiðrum. En þessu er
nú allt öbruvísí varlð : Í:sland hefir hvorki haft hlutdeild r þeim m.íl-
um, sem snerta alríklð eða komingsrfklð :sef í lagi; það hefir hvorki
haft fulltrúa :í ríki~þírJgillu, ne í rfkísrnðlnu, þao hefir ekkl tekið þlÍtt
íkosnfngum til hvorugs þingsins, og ekki heldur feingið í rfklsráblnu
neinn konringkjörlnn fulltrúa; þ(l hafa verið í rlklsraðiuu fulltrúar
frá Sles\'ík, Holsetalandi og [afnvel Laenborg. það er ;i þessu, að
alþingi ,-irCi'lt auðsætt, að Í:sland er óvlörlblð stjómarmal hinna hlut-
anna, og þal> getur þvf heldur kallað þetta vafalaust, sem uppá-
stúngurmeira hlutans á þj6Nundinum gáfu stjórninni fulla ástæðu
til aÍ!' velta Íslandi að sínu leyti hlnttelmíng í alríkísþjngí, en þaÍ!
hefir þ6 alls einga felnglð. En þegar Í:sland er þannig Iráskillð stjórn-
armálum hinna hlutanna, og hefir einga hlutdeild f meðferð þeirra,
þá er auðsætt, ail eingin vandkvæði eru á frá þessari hlíð, a() stjórn-
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unnál, Llandti geti komið til afgreiðslu sér í lagi. Hvernig sem máli
þessu yrði hagað her, þ.l yrði eingin ályktun þar af dregin til hinna
rfkishlutanna, enn síður nokkur sú ályktun, sem gæti gjört stjórn-
inni nokkurn örf,ugleik eða t.ilmanlr í viðskiptum hennar vib þá.
þetta staðfestist einnig, þegar litið er til margra abahnalanua, þeirra
er til greina koma í samskiptum milli land-partanna í hverju ríki,
þYÍ þá verður það ljótit, að Íslands mal eru mestmegnis sérstaklega
eðlls, og það hefir eingan þátt í hinum helztu rfklsmalum, svo sent
um her, flota, o. s. frv. þeti8 ma enn framar geta, að allir þeir hinir
áeur nefnu ríkishlutar hafa Ielngið stjórnarskrár ser í lagi síðan 18,18,
og sumir í miklu frjalelegrl stefnu en ;Í~ur var, svo stjóruin hefir
þar ekki tekið til greina, hversu hagab væri til her, eða í öðrum
ríkishlutum. En slíkur dr.irtur ,i þessu nuili fyrir oss Íslendingum
getur ekki annað, en valdið megnrl ó,inu'gju, og miklum skaða jafn-
vel fyrir öll þjóðleg mál þessa lands, bæcl smærri og stærri.

Þegar um er að ræða, a'l> koma stj rirnnrm áli landsins ;Í umbóta-
"eg, þá kemur fyrst sá annmarki í ljós, að Iramkværndarstjórnin er
bæði veik og sundurdeild. Eins og hefir verið og er enn, þá eru
úrelít serhvers mals, hversu lítílvægt, sem það kann að vera, hjil
stjórninni í Kaupmannahöfn, sem vereur að byggja alla úrskuröi sína
mestmegnis ,i skrifuðum skýrslum embættismanna. l>rÍr amtrnenn
hafa hina veraldlegu stjórn á hendi, hver í slnum héruðum, rin þess
nokkur sú tllsjrin geti verit með embættlsfærslu þeirra, hvorki frá
stjrirnarinnar hendi, ne frá hendi alþýðu (umtsrað), sem nokkur
tryggíng 88 að. Vít,ítta Iandsins og hið ófullkomna fyrirkomulag,
sem her er ;Í pdstgaungum og vegabdtum, veldur því, að þeir geta
ekki borið sig saman um stjórn almennra mála, eba komið saman
nema með ærua-kostnabí ug fyrirhiifn, en ucalsrjérnln er í öðru landi
í 300 mílna fjarlægð, og veit cpt ekki uuínucum eða missirum saman,
hversu fram fer. Alþíngi hefir optar en einu sinni tekið það fram,
að einhver hin mesta landsnauðsyn va-ri að bæta úr þessu, all setja
her á landi yflrstjérn, þá er hefði framkvæmdarvaldlb lÍ hendi, að
leggja undir hana öll hin sérstaklegu mál landsins, og að hara hana
svo úr garði gjöroa, að hún gæti haft Irau.kvæmdarfulla umsjón UIJl,

hvernig hðruðastjérnin færi fram, og yfir höfuð að tala gegnt þeim
skyldum, sein landsstjórninni ber. Alþingi þykir ekki nauðsyn að
taka það fram, hvort amtmenn mundi með þessu móti verða öþnrflr
eða ekki, en það getur vel hugsað ser, að yfirumsjón í héruðum
mætti koma fram með mörgu móti, og það er þessi yfirumsjón, sem
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er aoallltriWl í þessari grein. Alþíngi hefir áour stúngio upp á, 110

f landstjórnina yrðl settir þrír menn, og ao þeir !JeJCi aðsetur sitt

í Reykjavík. þetta ætlar og þfngið enn vera "el til fallið.
Þegar þar næst er að ræða um samband það, sem verða ætti

milli landsstjórnar þessarar og komingslns á aðra síðuna, og lands-
lllanna lí hina, þá hefir alþíngi stúnglð upp á, ao einn maður væri
meðalguungumaður hj.i yðar kominglegrl hátign í þeim múlum, sem
gánga til konúnglegs úrskurðar, en á hina hllðlna, að landstjórnar-
menn ætti setu á alþíngi og héldl þar svörum uppi fyrir hönd stjórn-
arlnnar. Rio fyrra atrioiO vírðist vera 8\'0 sjálf~agt, ao það þurfi
eingrar frekari útlistunar víð, þar á móti koma fram í hinu síðnra
atrlðinu um landstjérnarrnennlna margar athugaverbar greinir, en
alþíngi virðíst sem þær híti helzt í þessar aðalstefnur : hvort land-
stjlSrnarmenn skyldi allir vera mel'! jöfnu valdi, sem eins konar stjórn.
arrað, eða einn skyldi vera æðstur og hinir tveir honum undirgefn-
ir; hvort þessi landstjörn skyldi vera löguð á þann hátt, að hver
þeirra þriggja hefði al'! vísu sína deild landstjörnarlnnnr, en allir
kæmi þó fram sem ein stjórn, eða að hver um sig hefðl sína stjórn-
ardeild til urnr.iða, og bæri þeir sig að eins saman um hinar al-
mennu grundvallarreglur fyrir stjórn sinni; hvort þeir skyldi allir
bera :íbyrgo fyrir alþíngi, sem þínglð gjörir sjálf ••agt do fyrir ao
feingi fullt löggjafarvald í þessa lands málum, eða ao elnúngis tveir
þeirra skyldi bera ábyrgoina, en einn, landstjórlnn sjálfur, hefði a()
eins ábyrgð fyrir konúngl eða væri sem í hans stað f hinum inn-

lendu málum; þar meb stendur það f sambandi, hvort þeir allir
skyldi vera settir af konúngi, eða hvort hann setti a'ð eins laudstjdr-
ann, en landstjórinn tæld ser aptur hina tvo sem ráðaneyti eba til
landstjórnar með ser; en þetta er með öorum orðum, h vort atkvæði
alþíngis e'ða meira hluta þess ætti að hafa fulla þý<>íngu í landstjórn-
inni, eða landstjórnarmenn kæmi að eins fra III til þess, að gefa skýrsl-
ur, en væri ekki undirlagblr ,ilyktllnum þíngsins f straungmn skiln-
ingi. Þao er ao vísu ljóst fyrir hverjum þeim, sem hugsar um þetta
mál, að það mundi gjöra hinn mesta mismun á fyrirkomulagi land-
stjórnarinnar, og allri hennar framkvæmd, hver stefna tekin væri í
þessum greinum, en alþíngl hefir ekki álitio þao rál'Jlegt eða nauð-
synlegt, ao bera upp í því tilliti neitt ítarlegt álit sitt eða upp.í-
stúngur, með því lfka, ao ekki liggur fyrir þínginu að þessu sinni
neitt það, er gjöri uppastúngur um þessi efni frá þíngsins hendi

nauðsynlegar, því alþíngi telur sjálfsagt, að þegar stjórnin legðí fyrir
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nlþíngl eða þjóMnnd frumvarp um þetta mál í heild sinni: þá mundi
koma fram í Því frumvarpi ljós merki til þess, hverja stefnuna að
i'tjórnin hugsubí ser, og þá fyrst væri tími a'ð ræða og .ilykta nm
það efni.

l'm þa:-, að alþíngi yrði veitt. löggjafarvald og ályktunarvald í
öllum þeim málum, er Í"land snerta, og á~nr hafa legið undir með-
ferb þess, er ekki nauðsyn fyrir alþíngi a'ð fjölyrða, Í upp.ístúngum
þeim, sern komu fram á þjóðfundinum og í bænnrskr.ím alþíngis er
eindregi'ð beðið um þetta, og yðar kenringleg h:itign hefir I;ítið boða
alþíngi 1855 vilyrði þar Ilm. það er anosætt, að án þess getur ekki
rðttindum land" "or" verið borgið, eða stjórnin í landinu haft það
aðhald e~a veitt þá tryggíngn, sem nauðsynleg er.

Fyrlrkouiulaglð á dúmsvaldí og dómaskipun er svo lírí'ðanda at-
riði, og svo samtvinnuð í eðli slnu við Iyrirkornulaglð á löggjafar-
valdi og fra IIIkva-m dar-tj fÍ rn, að þa'ti er sem einn llöur þar af. þeg-
ar löggja farvaldið er innlent, og Ull framkvæmdarstjórnin er lögö
hín gað, þá væri það hið mesta brot á mllti rðttrl reglu, ef dóms-
málin væri liigo undir dómendur í öðru landi. Þegar lögin eru inn-
lend, og eru á landsins m.ill, þá hljóta og dómarnir a'ð vera inn-
lendir og réttarins þjónll"ta ao fara fram ;í Iandsins mali fr.i upp-
hafi til enda. það hefir lÍ'ður verið lög, að konungur einn, með
beztu lllanna rabl, mætti breyta drimum eður rirskurðum lögmanna
eður æðstu dómara her á landi; með þessum lögum og með venj-
unni getur það helgazt. að hæstiréttur í Danmörku hefir dæmt í
Islenzkum málum, meðan S\'O stóð, ao konringarnlr sj.ilfir voru ann-
Il(·h\'ort nalæglr, eða menn hugsuðu ser korning sem n.ílægan í hæsta-
Tlltti; en síban þetta hætti, er hæstiréttur í Danmörku ekki annað,
en útlendur dómstóll fyrir Ísland, og hversu virðíngnrverbur sem
þessi démstóll er í sjálfum ser, þá. gjörir ekki eintingls þetta, að
hann er útlendur, heldur og einnig það, all hann er öldringls ókunn-
ugur landshattum og flestu öðru her ;í landi, eins og líka túngu
land-manna, það að verkum, nð honum hlýtur að vera mjög örðugt
að dæma svo mal heGan af landi, að tryggjanda se fyrir alla hlut-
aðeigendur; kemur þetta því framar í ljós, síðan hæstiréttur fór all
auglýsa ástæður dóma sinna. það hlýtur því ao vera ein af aðal-
óskum landsmanna, að dómasklpunln her á landi verði svo endurbætt,
að öll innlend nial geti Ielngiö fullkomin tiralit her á landi, eins og
a'ð fornu hefir verið.

þar eb þessi aðalatriði mnlsíns ern orðin stjórninni 5\"0 kunu-
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ug af hinum fyrri bænarskr-im frá þínginu, þykir alþingi ekki ÞÖI'Í

Il~ ítreka í þetta sinn hvert atriði ser í lagi, heldur leyfir þíngið
ser allraþegnsamlegust a~ bera fram fyrir yðar kominglegu h;ítign
þá bæn, sem er samþykkt á þínginu með 24 atkvæðum gegn 1:

Að yðar lwnúngleg hátign vilji mildilega taka til greina
bænarskrár og uppástúngur þjóðfundarins og alþíngis í
stjðrnarskipunarmálinu, og láta flýta svo fyrir þessu á-
ríðanda málefni, að það geti orðið til lykta leitt, svo
fljótt sem mögulegt er.

Reykjavík 17. oIgÍlstm. 1~59.
Allraþeguaarnlegast,

Jón Guðmundsson. Jón Sigurðsson (frá Kaupmannahöfn).

6. Frumvarp til álitsskjals í jarðamatsmálinu, svo hljó~andi:

T i I k 0 nún g s.

Til a~ íhuga frumvarp þa~ til tilskipunar UIl1 löggildíngu nýrr-
ar jarðabókar fyrir Ísland, á8:1mt sjalfu frumvarpinu til [arðabékar-
innar, sem fulltrúi yðar h.itígnar lagði fyrir þíng þetta, kaus þíngíð
7 lllanna nefnd, og leyfir ser mí, eptir að hafa rætt málið á 2 ao-
alfundum, allraþegnsamlegast að tj;i yðar hátign álit sitt og tilliig-
ur þar ao lútandi á þessa leið :

Til þíngslns komu nokkrar bænarakrar vlbvíkjandí jarðamatinu;

þó fer a~ eins ein þeirra fram á, að ónýta það, en hinar ahræra
frestun löggildíngarinnar og leiðréttíng galla þeirra, sem á því muni

vera, og eins og þær eru flestar úr vesturumdæmlnu, þannig kvarta
þær einkum yfir, að alþíngi hafi stúngið upp á 1857, að hundraðatalan
yrði reiknuð út með sínum deili fyrir hvert umdæmi.

Að vísu kom fram lÍ þínginu upp.istúnga móti því, að hin nýja
jar~abók öolaði:lt lagagildi, sumpart "egna þess, að ekki væri nauð-
synlegt ao miða neina skatta við jarðahundruð. sumpart vegna þeirra
galla, sem væri ;Í hinu nýja jarðamatí ; en þíngio feldi þessa uppá-
stungu með 19 atkv. gegn 3, og var það teklð fram, hval'! óviss og
annmarkasamur skattgjaldstofn afgjöld jarðanna væri. En þar sem
þíngib ekki efaðist um, a~ ýmsar ójöfnur mundi enn "em á hinu nýja
[arðamatí, þó þær kæmi í eingall samjöfnuð víð galla hins gamla

hundrabatals, og að nokkurra ára reynsla mundi bezt leiða þær í
ljós, er verulegastar kynni a~ vera, þótti þínginu akvörðun 4. grein-
ar vel til fallin og samþykkti hana með 17 atkv. 6.

8"0 var því enn fremur haldið fram, að af því svo míklð væri
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undir því komið, ao hin nýja jarðabdk yrðl almenníngi sem a'ðgeingi-
legust, og næbi sem fyrst fullri staðfestu og hylli alþýðu, og þar
eo ske kynni, að svo stórfelldir gallar reyndist lÍ skuldsetnfngu ein-
stakra jarða eptir jarðamatinu, ao nauðsynlegt væri að lagfæra mat-
ið á þeim, mundi vel til fa lli 0, a~ bil'ja yðar hatígn, <10 gefa þeim,
sem gætí fært ljós rök fyrir því, ao jörð hans væri rán~t mctin, 5
fyrstu arin eptir löggildíngu jnrðabrikarinnar, kost Ii að bera fram lÍ-
stæour sínar fyrir stjórn ybar hátignar, til þess ao flÍ matinu breytt,
og var þetta samþykkt með 14 atkv. gegn 6. Öðlist llIi þessi upp-
stringu yðar h.itlgnar allrahæsta samþykki, mundi almenn endurskoð-

un ao 20 arum liðnum eptir 4. grein því síður verða nauðsynleg.
þii kom og fram ii þíngillll þab breytfngnrutkvæði, ao hin nýja

jaröubék skyldl ekki tiNast lagagildi, fyr en 6. júní 1863, og það
viðnukaatkvæðl, ao hið nýja [arðabékarfrumvarp yrði sem fyrst gjört
þjlíoinni kunnugt, og aG mönnum yrði gefinn kostur lÍ að benda ii
þií helztu galla, sem á þVÍ þætti vera, og að stjórnin síðar á hag-
alllegasta hátt lagfæri þá, þar sem astæða þætti til vera. En þar
sem hvorttveggja var samþykkt meö mjög litlum atkvæðamun (13:

10 og 13: 12) hefir minni hIntinn í kraptl 61 greinar i tilskip. 8.
marz 1843 óskao þess, a'l, þfuglð tj;ii yðar hntlgn ástæður sínar móti
þessum samþykktum, og eru þær þe ssar : Nefndin í mállnu hafði
stúugtð upp á, að hin nýja jarðabók skyldi öðlast lagagildi 6. jrin!
1861, og í sambandl þar við að 4. grein frumvarpsins yrðl samþykkt;
og þegar nÍl hér víð bætist það vlbaukaatkvæðí, sem þfngið aöhyllt-
ist, eins og áður er sagt, að mati ií þeim jörðum skyldi fást breytt,
sem fært yrðl ljés rök fyrir 5 fyrstu árin eptir lögglldínguna, að rángt
væri metnar, álítur minni hlutinn hér í fólgna hina ánægjanlegustu
tryggíngu fyrir því, að ekki se þar á ofan nauðsynlegt, að fresta
Iöggtldfugunnl til 6. júuí (j3.

Ao því er áhrærir það atriði, hvort við hafa ætti einn eður
Jleiri mælikvarða til að reikna út hundraðatal jarðanna, þ,í he:du a'ð
vísu sumir þíngmenn fram þeirri skoðun, sem varð ofan lÍ ii þíng-
inu 1857, 1\0 retta:lt mundi að hafa sinn mælikvarða fyrir hvert um-
dæmi laudslns ; ei ao síður var SIÍ upp;Ísttínga felld með 17 atkv. gegn
8, og þíngio aðhyllist mí skoðun stj órnarinnar og astæður í þessu tilliti.

Um það atriði, hvaða þýNng hin nýja jarðabók skuli flí, kom
fram ágreiníngur á þínginu, og voru sumir þingmenn á þeirri skoð-
un, að ekki ætti aðra skatta á henni að byggja, en þá, sem her ept-
ir kynni ao verða lagðir á [arðeign ; þó finnur meiri hluti þingmanna
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einnig í þessu t.iIIiti yfirgnæfandi :l:;tæ~ur til a~ abhyllast ákvörðun
frumvarpsine (í 2. grein), að tíundir skuli takast eptir hinni nýju
jarðabók frá þeim tíma hún öðlast lagagildi, en viðvíkjnndi þeim halla,
sem prestar í sumum brauðum verða fyrir víð breytinguna, var því
a~ vísu haldið fram af nefndinni og sumum þingmönnum, að til-
tækilegast væri, að abhyllast ákvörðun frumvarpsins í 2. grein; en
þar sem þínginu el' það kunnugt, a'ð þessi ákvörðun hefir valdlð
nokkurri óánægju meðal bænda, og í raun og veru raskar, þó í litlu
se, og a~ eins um stundarsaklr, þeim Innbyrbís jöfnuði, sem gjald-
endur sýnast eiga sanngjarna kröfu á, og þar eð ekki verður hent
lí neinn annan veg, er sanngjarnnrl se og í öllu tilliti a'ðgeingile;,!llr,
verður þfnglð allraþegnsamlegust að mæla með því, að þeir prestar,
sem verða í brauðunum, þegar jnrbabékin öðlast lagagildi, fái endurgold-
fb IÍr ríkissjóðnum það, er þeir missa í við breytíng hundraðatalslns, og
sömu reglu verður þíll~i'b a'b aðhyllust UI1Isýslumenn, eind og r.i'ba sýnis]
mega af ástæðum frumvarpsins, að stjórn yðar hátignar hafi iíliti~ sj:ílfdagt.

þar eð það er upplýst ii þinginu, að "fba se farin að smeygja
ser inn Slí aðferð, all sý:!lumenn heimti skil tt af samanltlgðu lausafé
og fasteign, og sem þíngi'b sendir nú um yðar h.itígn allraþegnsamleg-
lista bænarskr.i, verður það all r.iða til, að fyrri liður 3. greinar í
frumvarpinu íje látinn burt falla. þar lí móti aðhyllist þíngi'b seinna
li~ greinarinnar, þ"í þó lÍWa megi, eins og í ástæðum Irumvarpsíns
er tekið fram, a~ réttast væri, all leggja þegar þann hluta alþíngis-
kostnaðarins, sem lÍ afgjiildum jart anna hefir hvílt, á hina n)~ju
hundraöatöluyþykír þó eins ráUegt 110 bíða þess, að óskum og rilitl
verði hreift um þetta atriði fr<Í almenníngs hnllu.

Meðal þeirra vandkvæða, sem elnstaklr þíngmenn áhrærðu að
koma kynni fyrir, þegar hin nýja jarðabók yrði liiggilt, var þess getið,
a~ sumstaðar væri virtar saman jarðir, sem fyrrum hefði verið sam-
eign, en væri mí aðskilin eign, og aptur hefðl hlutfallíð sumstaðar
breytzt, þar sem fleiri jarðir hafa aðskilin tún og eingi, en hagbeit,
skóg og reka sameiginlegt; en þíngið verður Il~ álíta, ao allt þess
lnittar jafnist af sjálfu ser, og all sú tiltala i skdgum og rekum, sem
áour var akveðln, hafi ekki breytzt fyrir það, þó hlutfallið breyttist
milli hundraðatalsins ii þeim jörðum, er þetta áttu saman.

þá var þess og getið viðvíkjandi bændakirknaeignum, að í hið
nýja hundraðatal af kirkju- og bændaeigninni samanlagðri væri tekin
ýmioleg hlynnindi kirknanna, sem á~ur hefði verið ómatin, og það
yrði ekki se~, hvað míklð hundraðatal jarðanna hefir þar víð aukist;
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en þíngib alftur, al) þar sein IIIll nokkuð se að gjora og hlutabelg-
andi beri sig upp um það, verði það tekið til greina, þegar al) því
kæmi, ao nýja skatta ætti ab leggja lÍ jarðelgn. Hitt er með öllu ó-
verulegt, þó j,lI'~ir kunni ao standa lí skökkurn stað í röblnni t. a.
lll. Hvammsgerðl í Norbur-Mrilasýslu, sem er hchufu-rt undir nr. 54,
en er gömul hjaleiga fr:í nr. 55, nri aðskilin eign.

Samkvæmt framan-krl fuöu leyfir Þ íngio ~er allraþegnsamlegast,
með 19 ath. gegn 5, ao mæla fram með því, ao frumvarpið til til-
skipunar um liiggildíngll nýrrar jarbabókar fyrir f~land verði liiggilt
með þessum breytíngnm :

1. grein óbrfytt, með ákveðnum tíma 6. jttní 1863 (ureö 17
atkv. gegn 5).
Og að við þessa grein s~bætt þeirri á1mörðun, "að stjórn-
in hlutist til, að hið nýja jarðabókarfrumvarp verði sem
(yrst gjört þjóðinni kunnugt, að þjúðinni gefist kostur á,
að benda á þá helztu galla, sem þykja vera á jarðarnat-
inu, og að stjórnin síðar á hrujanleqasta hátt lagfæri þá,
þar sem ástæða þykir til vera" (mco 13 atkv. gegn 12).

2. grein, að í stað seinna hluta hennar, (rá orðunum: "þó
áski7st þeim prestum - eptir hinni nýju jarðabók", verði
sett: "þó áskilst þeim prestum og sýslumönnum, sem eru
í embættum, þegar hin n!Íja jarðabú1c öðlast lagagildi, að
(á endurgoldið af ríkis.~júði það, sem þeir missa í við
breytínguna á tiundarqjaldinu" (með 17 atkv. gegn 4).

3. grein, að (yrri kafli hennar: "Enn (rem ur - reikna
út skattinn", (alli burt (með 20 atkv. gegn 2).

4. grein, að við hana se bælt þe$sum orðum: "þó skal hverj-
um, sem getur (art ljós riik (yrir því, að jörð sín se
rángt metin, 5 (yrstu árin eptir löggildíngu jarðabó1car-
innar, heimilt að bera (ram ástæður sínar fyrir stjórnina,
til þess að fá matinu breytt (með 14 ath. móti 6).

Reykjavík, 17. áglíst 1859.
AlJraþegnsamlegast.

Jón Guðmunds.~(}n. Halldór Jónsson.

Forseti: Samkvæmt dagskrnnnl verður þá tekið til alyktarum-
ræðu og atkvæðagreiðslu mií\io lIl1\ endurgjald jarðamatskostnaðar-
ins. Framsögumaður er hinn helbruðl þíngmaður Rangvellinga.
Eg hefi láti~ prenta atkvæbaskré, og vona, a~ hinir háttvirtu þíng-
menn hafi hana fyrir ser.
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Atkvæ~askrá.
í millinu (kg!. frv.) um endurgjald jarðamatskostnaðaritls.

1. Nefndin (npp íeninguatrlði}:
A~ alþíngi ráN konúngi frá ab samþykkja Irumvarpíð a~ 5\'0

komnu.
2. Breytfngaratkv. Vilhjálms Finsens:

A~ 1. gr. frumv. verði þannig orðuð :
Kostnað þann, er ri~ib hefir af jarðamati á Íslandi, og til brába-
byrgða hefir greiddur verið úr jarðabékarsjéðí Íslands, ab upphæð
8,360 rd., 82 sk., skal endurgjalda [arbabékarsjöðnum á þann htítt,
ab honum se jafnað niður á allar [arðlr í landinu, þannig, aQ
gjalda skal svo marga skildínga af hverju jarðarhundruði eptir
hinni nýju jarðabók, sem þarf til ab ofannefnd upphæð komi út.

3. Frumv, 1. gr.:
Kostnað þann, er rlslð hefir af jarðamatt á Íslandi, og til bráða-
byrgða hefir greiddur verið úr jarðabékarsjéði Íslands, ab upphæð
........ , skal endurgjalda [arðabökarsjéblnum á þann hátt, a~
honum se jafnab níður á allar jarðlr í landinu, þannig ab gjalda
skal •..• sklldtnga af hverju [aröarhundraðl, sem til er fært í
hinni nýju jarðabók,

4. Vare-vlbaukantkvæðí Stefáns Eiríkssonar:
Ab ef Irumvarpíð verbur samþykkt, þ;i bætist inn í 2. gr. fyrir
aptan orðið "eiganda ((: "eða umráðamanni",

5. Breytíngaratkv. Vilhjálms Finsens :
Ab 2. gr. frurnvarpeíns verði þannig orðuð .

Gjald þetta skal ábtíandi hverrar jarbar skyldur ab grelða, en
bann skal eiga reU Ii, ab C.í þab endurgoldi'b hj;í eiganda [arð-
arinnar; skal því skipt niður á 2 ár, þannig, að belmingur þess
se greiddur á manntalsþingum til sýslumanns á næsta ári eptir
ab jarðabökin er löggilt, en helmingur á rnanntalsþíngurn árib
þar á eptir.

6. Frumv. 2. gr.:
Gjald þetta skal ábúandi hverrar jarbar skyldur ab greiða, en
hann skal eiga rett á, ab fá það endurgoldið hjá eiganda [arð-
arinnar; skulu sýslumenn heimta helming þess árib •••. , en hinn
belminginn árið ..••.

7. Hvort rita skuli konringi álitsskjal (eða biðja skuli komíng ab
gjöra frumvarpið ab lögum) samkvæmt þessari atkvæðagreíðslu.

Var mállð síban afhent framsögumanni.
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Framsögumaður (Páll Sigurðsson): Eg skal ekki nú fara
mörgum orðum um uppástringu nefndarinnar; það eru heldur ekki
fram komin mörg breytíngaratkvæðí vi'ð hana, eða vi'ð frumvarpið;

það eru á þessari atkvæðaskré 2 breyttngaratkvæðl hins 4. kon-
úngkjörna þingmanns, sem mí er í liOnlingsfulltrtÍa stab ; fyrra breyt-
íngaratkvæðíð fel' þVÍ fram, að þíngíð fallist á, að þeir 8,360 rd. 82 sk.,
sem nú se orðinu kostnaður víð [arbamatlð, verði lagbur á jarðlrnar,
en þann kostnað, sem her eptir kynni að leiða af nýrri lagfæringu
jarðamatslns, sem ekki er þó ólíklegt all verði talsverður, því öllum
þlngmönnum er kunnugt, hvílíklr stórgallar eru á því enn, nefnir

hann ekki .í nafn; það er líklegt hann hugsi til, ao hann verði ao
lenda á ríkissjóðnum. l>ao er mí bágt að hugsa ser, hvor aðferðin
verði fram vegis víð höf?">, til að rétta vlð þetta vanskapaða skrifll,
jarðamatsfrumvarplð, þar sem það nú liggur hnlfgllðnað snndnr; en
skyldi það nú verða gjört af nefnd manna uppi í landinu, bæbi nokkr-
um jarðamatsmönnum og öðrum, sem kann ske væri helzta rá~io,
ef annars ætti að leingja í því lífíð, væri þal> nú æskilegt, að þab

værl borgað sem annar skrtlstofukostnaðnr ; en það sýnist þó ekki
liggja nær, en al'l Reykjavíkurnefndin se álitin í þessu efni eiun
hluti ar skrifstofu komings, og eins þao, sem unnið val' vib frum-
varpið í Danmörku. þess ber og vel að gæta, að þíngi'ð 1857 rétti-
lega gjör'ði mun ii kostnebl þeim, er leiddi af abgjlir'ðum Reykjavík-
urnefndarinnar og þeim, er leiddi lll' [arbamatinn sjálfu heima í sýsl-
unum 1849 og 50, og því verður ekki neitað, að endurmat, er sfðar
"ar gjört lí stöku stöðum, se sama eðlis, þa'ð má gánga ab því
vísu, að [arðamatíb eins og það er ml komið, nær ekki lagagildi
kostnaðarlaust, og ef þíngi'ð færi að rá'ða stjórninni til að gjöra þetta
frumvarp að lögum mí strax, þ.í reM það henni þar með til, að fæða
ötfrnubæran burð, og væri það nokkuð hlægilegt. Hvað öðru breyt-
íngaratkvæðl hins sama konúngkjörna viðvíkur, að kostnaður þessi
skuli greiðnet 2 næstu árin eptir að þessi nýja jarðabók verði lög-
gilt, þá fer hann þar, er til vill, ein gu skemmra en nefndin; því ef
þetta jarðabékarfrumvarp yrbí aldrei löggilt, sem vel getur skeð al'>
svo fari, þá koma þessi næstu 2 ár þar á eptir heldur aldrei yfir
Íelendínga til eilífbar, og verða þeir þá ab öllu lausir víð ab greiða
gjald þetta; ef jarðamat her á landi ætti ab vera undirstaða til að
leggja nýja skatta á jarðirnar, eins og stjórnin sýnist ab hafa hugs-
at ser, og þeir ætti a'ð renna í ríkissjóbinn, þá. sýndist ekki heldur
6rett,"í~t, þó kostnaður sá, er leitt hefði ar mati jarbanna væri þá
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líka greiddur úr sama sjóbi; en þar vonandi er, að fjárhagur þessa
lands verði bráðum a~ skilinn frá fjárhag Danmerkur, þá yrðí allt
öðru máli a~ gegna, og því fór nefndin ekki neitt út í það mál,
heldur tók þetta fram sem bendíngaratribt ; því a~ meðan vi~ ekki
sjálfir fáum rá~ yfir fjárhag vorum, og getum því ekkert yfirlit haft,
hvort vlð getum aukið eða komið á fót nokkrum nytsömum stofn-
unum hjá oss, eða sett það, sem nú er, í annað snlð eptir þVÍ, sem
betur þætti vi~ eiga, samkvæmt efnahag og ástandi þessa lands, þá
má líka segja, að allt standi her fast og ekkert verði gjört; eg vona
Því, að þínglð verði á líkrí skoðun og nefndin, að rðttast se eins
og mí á stendur að ráða frá, að þetta frumvarp ö~list lagagildi all
svo komnu, eptir þeim ástæðum, sem her hafa verið teknar fram og
a~ yfirveguðum öllum krfngumstæðum þessa máls.

Konúngsfulltrúi (Vilhjálmur Finsen): Eg hefi sem þíngmaður
borið upp breytfngaratkvæbí vm báðar greinir frumvarpsins, og skal
eg leyfa mer nokkrar athugasemdir um þau. Í frumvarpinu hefir
verið gjört rlí~ fyrir, a~ ákveðin skildíngatala væri sett inn í grein-
ina, er ætti að gjalda af hverju jarðarhundraðl , en mer hefir þótt
rettara a~ setja að eins, a~ það skyldi vera svo margir skildíngar af
hverju hundraðl, sem þarf til ab sú upphæð, sem á að endurgjald-
ast, komi út. þar með áleit eg að tvennt ynnist, nefnilega fyrst það,
að það virðlet ó"Hlkunnanlegt að taka til mjög smásmuglegt brot
af skildíngi í slíku lagaboði - það mundi verða her U\ll bil 91/.•

skild., en þó í vlðböt dálítið brot til, sem yrbl a~ vera mOOfleirum
tölum, - og í öðru lagi gæti menn hugsað ser, að stj6rnin kynni
að gánga inn á einhverjar af uppástringum alþíngis nm, að mönnum
gefist kostur á ab kvarta yfir misfellum á hinni n)~ju jarðabók, hvar
af þá gæti leitt, a~ hundraðatala sú, sem nú er í jarbabékarfrum-
varpinu breyttist; en eins og greinin eptir minni uppástúngu er orð-
uð, þá má fara eptir þeirri hundrabatölu, sem a~ síðustu yrðí ofan
á í jarðaböklnní, hver sem hún yrði. II vað snertir 2. grein frum-
varpsins, þá hefir veríð ætlazt til, a~ inn í hana yrði sett þau 2
árstöl, er gjaldið skyldi greiðast; en eg hefi álitil> rettara í breytíngar-
atkvæðí mínu að orða það svo, u" gjaldinu skyldi skipt niður á 2 ár,
þannig, a" helmíngur þess greíðíst Ii næsta ári eptir a() [arðabökín
er löggilt, en helmíngur ári~ eptir. Eg hafði í því tilliti h1i~sj6n til
þess, að greinin gæti átt við, hvort sem jarðabókin yrN löggilt frá
1863, eins og alþtngi hefir stúngi~ upp á, eba hún yrðí löggilt fyrir
þann tíma eða eptir þann tíma j þar með fellur líka sú m6tbára móti
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því, að ákvörðun Be tekin um endurgjald jarðarnatskostnaðarlns, a~
menn viti ei, hvort jarðabrikln verði löggilt; því yrði það niðurstað-
an, sem eingin lfkindl \'[('ri til, aa jarðabrikin aldrei yrði löggilt, þ/i
gæti kosmaðurlnn ekkl orðið heimtaður endurgoldinn eptir þessu
frumvarpi, eins og breyungaratkvæbíð er orðað ; því eptir því iÍ gjaldio
ekki að greiðast, fyr en eptir aa jarbabökln er búin aa Lí lagagildi.
Hinn huttvlrt! komíngsfulltrúi hefir Iulið mer ao skýra þínginu frá,
að hann að Ullu leyti f allist lÍ þessl mín breytíngaratkvæöl, og að
hann ráúi Þínginn til ao taka þau. Hinn luittvirtí (Tmr/sögumaður
tók það fram sem .ístæðu fyrir því, að taka einga akvörönn mí um
endurgjald [arðaruatskostnaöarlns, ao menn gæti ekki vitað, nema
meiri kostaður út af jarðamatinu bættist við, þar sem alþingi hefir
í Illlllinu um Iöggildíng jarðabóknrlunar stúnglð upp á að endurskoð-
un skyldl enn eiga ser stað í elnstökum tilfellum á matinn, og er

það mikið fallegt af framsögumanni, að hann kannast vlð, að 8á
kostnaður skuli einnig endurgjaldast af landinu, eins og kostnaður
sá, sem híngað til hefir leitt af jarðamatinu ; þnð getur nú 'el verlb,
ab þetta se líka rétt, ao þessl nýi kostnaður eigi að endurgjaldast,

eins og hinn fyrri, en eg fyrir mitt leyti álít þetta þó ekki svo öld-
úngls vafalnust, þar sem um kostnað er að gjöra, er fellur til, eptir

að brilð er að semja jarðaböklna að fullu, og út reikna hundraðatöl-
una fyrir hverja jörð, og í öllu falli er n.ignr tími að bíða eptir, að
stjórnin gjöri kröfu um endurgjald þessa nýja kostnaðar, svo þetta
ntriOi getur eingin astæða verið fyrir þVÍ, að fresta liiggildíngu þessa
frumvarps, Hvað nú kostnað þann snertir, sem í ástæðum frum-
varpsins er tilgreindur, og sem eg hefi tekið upp í breytingaratkvæði
mitt, nefnilega 8,360 rd. 82 sk., þá el' það li1dúngis vafalaust, a~ hann
~iað endurgjaldast af landinu. þetta leiðir beinllnls af tilskipun 27. mai
1848 um hinn nýja [arðadýrlelka her ,i landi; þar segir f síðustu grein,
að allur kostnaður, sem leiði af þeirri umræddu rlíostliflln, nefnilega
jarðarnatlnu, skuli endurgjaldast á þann hatt, að honum skuli jafnað
niður á jarðirnar á Íslandi. Menn hafa vlljað aðgreina kostnablnn
þannig, að að eIns kostnaðurlnn "ið sj;ílft matið 184\1-1850 ætti
að endnrgjaldast, en ekki kostnaðurinn í tilefni af jarðaruatsnefud-
inni f Reykjavík, eða af útreilmíngi hundrnðatalslns síðar meir, en
bæðl gefur ttlskipun 27. maí 1848 elnga heimild til slíkrar ab grein-
ingar, og þar að auki er þess a~ geta, hvað kostnaðinn við Reykja-
víkurnofudlna snertir, að með konúngsurskurðí 27. maí 1857, sem
birt "ar alþfngi sama ár, var ák,,~oin þóknun handa meblímum jarða-
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matsnefndarinnar og skrifara hennar, a~ því vibbættu , all fe þetta
skyldi endurborgast á samn hátt og annar kostnaður, sem Ieíðír af
jarbamatínu, og var um leið í kenringsúrskurðinum ríkveðlð, ab al-
þíngi skyldi falið, ab skýra frá, hvort Ilstæba væri til, ab hækka
þóknun nefndarmanna, og í þessu tilefni stakk þíngib í álitsskjali
sínu um jarðamatsmálið 1857 upp á 100 rd. vlðböt handa hverjum
af meðlimum nefndarinnar, ,ín þess ab bera fram nein mótmæli gegn
því, ab kostnaðurinn yrðl endurgoldinn á þann hátt, sem sagbi í
konringsrirskurbinum, og með þessu hefir alþíngi þ,i í öllu falli þeg]-
andi viðurkennt, ab þessi kostnaður ætti ab endurgjaldast eins og
hinn fyrri. þess hefir verið getið, að kostnaðurinn til jarðamats-
nefndarinnar í Reykjavík ætti ekki ab leggjast saman "ib hinn kostn-
aðinn, af því ab hún hafi verið komingleg nefnd, en það var htin
ekki, þv-í blín var ekki útnefnd af konúngl, heldur einn af meðlim-
unum af konúngsfulltrúa, og 2 af alþingi, en ab öðru leyti herði
þetta ekkert gjiirt til, þó svo hefði verið, úr því sli kostnaður heyrðl
beinlínis undir tilsk, 1848. þá er aa minnast á þ/i 150 rd., sem
hafa verlð borgablr fyrir ab út reikna hundraðatölnna fyrir hverja ein-
staka jörð, og se eg ekki betur, en a'l>þíngib hafi einnig sjálft sam-
þy.kkt þenna kostnað, því í alitsskjalí alþíngis 1857 er farið fram
á, ila komingur vildi leggja fyrir stjórn sína, ab 11lÍn hlutaðíst til
um,' ila akveða nrikværnarl níðstafantr til þess, að dýrleiki hverrar
jarbar yrði út reikna bur til hundraða. en þegar þíngið þannig bíður
um ráðstnfunlr, þá samþykkir það þann kostnað, sem hlýtur ab leiða
af þeim ráðstöfunum. þó embættiernaður í íslenzku stjól'Ilardeild-
inni hafi gjört verk þetta, þá getur það ekki gjört neitt til, þegar
hann hefir gjört það sem aukaverk. Hinn umræddi kostnabnr á
þannig eptir skýlausu lagaboði aa endurgjaldast af landinu, og þetta.
hefir alþíngi líka á\)ur viðurkennt, eins og eg hefi sýnt fram á, og
þao virðist því ekki geta verið neitt spursmál um, a~ sleppa hjá a1J
borga þenna kostnað, og það er því ástæðulaust, ab vilja skorast
undan ab borga hann, eea a~ fresta borguninnl ; þab virbist naum-
ast samboðið virðingu þíngsins, ab skorast undan slíkri borgun. Hinn
háttvirti framsögumaður gat þess, ao stjdrnin hefði, að hans áliti án
gildrar ástæðu, lagt jarðamatsnuíllð ab nýju fyrir þíngið í þetta sinn,
fsta\> þess ab löggilda [arðabökina strax eptir npp.ístúngu þíngslna
1857, en stjórnin vlrðist þ6 hafa hart fullkomna astæðu fyrir þeirri
aðferð, sem hún hefir kosið; þVÍ bæði var það eðlilegast, all þíngið
hefbi tækifæri til a~ iij;i hundraðatöluna út reiknaða fyrir hverja ein-
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staka jör~, á~ur en það samþykkti [arðaböklna og líka var þessi að-
ferð, ef til "ill, rettust eptir tilskipun 27. maí 1848, eins og líka
loksins hafði verið óskað þessa í nokkrum bænarskram.

H. Kr. Friðrihsson: Þa~ er að eins lítil athugasemd, sem eg
vil gjöra; mer virðist 7wnúngsfulltrúi vera að berjast að óþörfu;
stjórnin hefir á~ur sagt, ab kostnaðurinn ætti ab leggjast á landið,
þegar jarðabékin væri fullgjörð ; er það því í anda stjórnarinnar, ab
bíða með löggildíng þessa frumvarps, þangað til lagfæríng jarða-
matsins er um garð geingin ; og er það því eingin óvirðíng fyrir
þínglð, ab hleypa löggildíng þess nú fram hjá ser.

Konúngsfulltníi: Út af því, sem hinn háttvlrtl þíngmaður,
sem nú settist, mælti, skal eg geta þess, ab þab stendur hvergi,
hvorki í tilskipun 27. maí 1848, ne í ástæðunum fyrir þessu frum-
varpi, ab endurgjald þess umrædda kostnaðar skuli ekki heimta, fyr
en eptir ab jarbabékln se búin að ná lagagildi; í ástæ~unum fyrir
frumvarpinu stendur eímingls, ab þar cC>jarðabrikln se mí (ullgjörð,
virðist sá tími vera kominn, ab eigi ab fara að endurgjalda jarða-
matskostnaðínn; en að öðru leyti hefi eg á'ður bent til, ,I'ð eptir
mínu breytíngaratkvæN verður ekki spursmal um, ab heimta neitt ar
endurgjaldinu, fyr en eptir að [arðabökin er orðin löggilt. þao lítur
a'ð öbru leyti svo út, sem nokkrir þingmenn vilji gjarnan gjöra sem
mest þeir geta úr endurskoðun þeirri á [arðaböklnní, er þínglð hefir
gjört rá~ fyrir,a'ð kunni ab verða gjörð, og er það reyndar e~lilegt,
að þeir, sem ekki vllja, ab jarðabókin f<Íi nokkurn tíma lagagildi,
gjöri sem mest úr endurskoðunlnnl á henni, og telji líkindi til, ab
jarðabdkln ekki verði Higgilt; en menn verða þó ab minnast þess,
a'ð alþíngi hefir beinlínis stúnglð upp á, að jarðabókin fái lagagildi
frá ákve~nu tímabili, og mer finnst, ab þeir, sem óska a'ð jarðabók-
in verði löggilt, eigi ekki a'ð gjöra of mikib úr þeirri endurskoðun,
sem gjört hefir verlð rá'ð fyrir, og ab minnsta kosti ekki meira, en
liggur í uppastriugum þíngsins í [arðabökarmallnu.

Guðmundur Brandsson: Eg get ekki verið hinum hæstvirta
kom1ngsfulltrúa samdóma í því, ab skoðun þeirra, sem vilja fresta
löggildíngu þessa frumvarps, grundvallí sig á því, a'ð þeir víljl ekki,
ao jarðabdkln nýja fái lagagildi, heldur er það af hinu, ab jarða-
matið er ci um garð geingtð enn þá; nú lítur ekki lít fyrir það, ab
jarðabékln verði löggilt ab sinni, og því vilja menn bíða þángab til
með löggildíngu þessa frumvarps. Menn hara sagt, ab breytíngin á
jarðahundruðunum mundi ekki verða mikil, en það er ekki gott á
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þa'l> a'b ætla. Konúngsfulltrúi sagði það væri ekki líklegt, a'b hinn

s~ari jarðamatskostnaður, Sem kynni að rísa af endurmati einstakra
[arba, yrN lagður saman vlð hinn fyrri, en matið í Rangárvalla-
sýslu, sem fram fór 1855 var ekki annað, en endurmat, og þó er
kostnaði þeim, sem af því reis, slcingt saman vi'ð annan jarðamats-
kostnað, og svo gæti farið líkt, ef farið værl að meta upp jarðir her,
eptir, sem mer þykir líklegt a~ verði eptir þeirri stefnu, sem jarða-
matsmálið nú hefir felnglð. pa'b er líka bágt a~ segja, hvernig fara
llluni ; hver veit nema nýr mælikvarði verbi tekinn til þess að end-
urgjalda kostnaðinn eptir, og ef nú ekkert jarðamat kemst á, hvern-
ig á þá a~ jafna niður endurgjaldinu á jarðarhundruðln ? því hver
veit nema bænarskráin úr Barðastrandasýslu, sem fór fram á það,
ao hafa ekkert hundrab.rtal it jörðunum, vinni meðhald þlngslns

seinna meir, þó henni væri nú kastab ; svo a~ hvemig sem fer um
jarðamatið, sýnist mer eiga a~ fresta löggildíngu frumvarpsins nm
endurgjald jarðamntskostnaðartns, þánga'b til menn sjá betur en nú
fyrir endann á þessu máli.

Konúngsf«lltrlíi: Fg skal geta þess, no það var ab eins sem
mína persónulegu meiníngu, að eg leti í ljósi, að það gæti, ef til vill,
veríð nokkuð vafasamt, hvort einnig sá kostnaður gæti orðíb heimt-
aður endurgoldinn samkvæmt tílsk, 27. maí 1848, sem kynn! a~ lelba
af nýrri endurskoðun [arðabékarinnar nú, eptir að hún er a~ öllu full-
gjörb, ef stjórnin skyldi ganga inn á slíka endurskoðun.

Halldór Jðnsson : Eg IHít, ab þínglð ætti a'l> aðhyllast breyt-
íngaratkvæðl hins háttvirta 4. koruingkjörna þín gm an ns, og mer finnst
það ekki hæfa þínginu, at:! vilja fella Irumvarpið, og "ísa frá þeim
kostnaði, sem svo er !:'\jál fsagður, þa'b, sem hinn háttvírtl þingmað-

ur Reykvíkínga Iærðl til móti löggildíngu frumvarpsins, að beðlb
væri um, a~ fresta löggildíngu jarðamatsíns. stendur í eingu stríOi
víð breytíngaratkvæðlð, því það er ekki beðlð um, a'b fresta lög-
gildíng jarðaruatslns út í övissu, heldur a'l> eins til 1863; og þar
Sem hinn 4. konúngkjörul þíngmaðnr hefir stringíð upp á, að fyrst
skyldi fara að greiða [arðamatskostnaðinn ári'b eptir að jarðbókin
verðl löggilt, þá á það því síður víð, sem þingmaður Gullbríngu-
sýslu tal aðl um, hvernig að skyldi fara, ef jarðamatið næðl aldrei
lagagildi. Eg tek það IIVí upp aptur, a'l> eg álít ötllhlyðílegt og ó-
rett a'l> fella frumvarpið,

Páll lJlelstcð: Eg vlldí tala í sömu stefnu og þíngmaður Nor~.,.

ur-Múlasýslu, því úr Því tllsk, frá 1848 segir, a'b endurgjald [arða-
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matskostnaðarlns skuli lagt lÍ jarðirnar og með lögum akveðlð, þá
sjá allir menn, a'b ekki verður hj;, því komizt, ab greiða hann á sin-
um tíma. Hinn 4. kontingkjiirnl þíngmaður hefir einnig tekið það
svo skýrt fram, bæði í breytfngaratkvæðum sínum og ræðum, ab það
eigi ekki að jafna niður jarðamatskostnaði þessum, fyr en árinu ept-
ir, ab jarbabökln el' löggilt; finnst mer því breytínguratkvæbl hans

vera svo greinileg og gób, sem menn gátu eptir vænzt; og hika eg
ekki "ib fyrir mitt leyti ab fallast alveg á þau.

Framsögumaður : Ef þíngi'b fellst lÍ þetta frumvarp, þá byggir
það á undirstöðu, sem það ekki veit hvort skapast nokkurn tíma,
því þa'b s. nefndin, ab þab er ekki 'Íst, hvort [arðabékin verbí lög-
gilt nokkurn tíma, og þá er undirstaðan fallin og þessi lög þýðfng-
arlaus, Stjórnin hefir talið sem víst, að þmgíð mundi samþykkja
jarbaböklna, eins og hún kom fní stjórnarinnar hendi, þar hún nú
væri fullgjörð. Ef nú þfnglð hefði samþykkt jarbabéklna, þá hefði
verið rett, ab samþykkja þetta frumvarp: en af því að þíngíð ekki
samþykkti jarðabékina, þá er ekki enn kominn tími til að löggilda
þetta frumvarp; ef nú jnrðabökin yrH aldrei liiggilt, þá verður end-
urgjaldið heldur aldrei tekið eptir hinu nýja hundrnðatall, og verður
þ,i sjálfsagt, að hafa önnur rá'ð til þess ab endurgjalda jarðamats-
kostnaðinn; en það er þýðfngarluust, ab liiggilda· nú þetta frumvarp
svona út í Ioptíð, Því áður en jarbnbékarfrumvarplð verður löggilt,
mun nokkur tími líða, og kostnaður aukast, og el' eg sannfærður um,
ab stjórnin mundi ekki hafa haft þessa skoðun, ef hiin hefði biilzt
við því, að þíngíð hefði viljað láta endurskoða jarðamatið enn þá;
en þar sem þínglð re~ frá 1857, með miklum ástæðum, eptir sem

það þá áleit jarðamatsverklð a~ vera, ab hafa 1 deili fyrir landið,
þá mátti stjórnin þó sjá, að sömu gallar mundi vera cnn því til
fyrirstöðu, og það væri Því lítil von til, a~ þíngíð gæti nú fremur
aðhyllzt það.

Arnljótu1' Ólafsson: það em einkum 2 atriði, sem hinn hátt-
virti konúngsfullt1'úi hefir tekið fram, 1, hve mikill hinn Iögákveðnl
jarðamatskostnabur se, og 2, hvenær eigi a~ gjalda hann eptir þvf,
sem nú á stendur. Hinn hattvlrtí komíngs(ulltrúi sagði, ab allur
kostnaður jarðamatsins væri ákveðinn með tílsk. 27. maí 1848. þar

stendur nú í 7. grein, að "allan kostnað, sem af fyrirtæki þessu, það
er jarbarnatlnu, leíðl, skuli fyrst greiða úr jarðabókarsjóði Íslands, en
síðan muni það ákyeði~ með konúnglegri tilskipun, hvernig endur-

urgjaldinu skuli jafna á. jarðir landslas". Þegar eg nú lít yfir alla
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tilskipunina, þá finnst mer auðsætt, a'6 með "fyrirtæki þessu" sa meint
eimingls yfir- og undlrmatíð, sem talað er um í 2., 3. og 4. grein
tilsklpunarlnnar, því þegar 5. grein er athuguð, þá er hún annars
eblls; fyrri hluti hennar lýtur eimíngis að 4. grein, etur rentukamrn-
erinu er þar gefið vald til, að gjöra nákvæmari akvarbanír um yfir-
matið, en til eru telmar í 4. gr., ef þörf gjiírist j en í síðara hlut-
anum er talað um, a'b a~alhl1ndfá'(;atöluna nýju skuli bera undir al-
þíngi, en rentukammerlð skuli ithe?ia hana, (Ig eptir henni setja sí'b-
an dýrleika á jörð hverja. það er Þ\Í auðsætt, a'b her er eigi í
þessari grein gjört ráð fyrir neinum kostnaöl, því óhætt er ao full-
yrða, að rentukammerlnu hafi cigi verið ætluð nein serstök laun
fyrh starfa sinn og skriptir í þessu m.ill, þ;i ekki heldur alþtngi.
Stj6rnin hefir og víðurkennt þetta þegjandi í frumvarpi sínu til
þíngsins, með því að lata standa eycur í 1. grein þess fyrir upp-
hæðlnni, Þ\Í óhngsanda er, að stjórnin hafi eigi verið fær UI11ab
leggja jafnfriar tölur saman, ef InÍIl hefði eigi "erið Í nokkrum vafa
um kostnaðinn, og því ætlað alþíngi að vinsa það úr, er það áliti
ser eigi skylt að gjalda. Eg veit að YÍ8U ekki fyrir víst, hvort jarða-
matskostnablnum, hinum síðara, hafi verið í reikníngum jarðabókar-

sjóðsins slelngt saman "ið hinn fyrri, sem er samtals 5,7'20 rd. 92 sk.,
en eg ætla þó, að það hafi ekki verið gjört; þvf í ástæðunum fyrir
írumvarplnu segir, að kostnaburlnn "i'6 jarðamntlð 1849-50 hafi
verið samtals 5,720 rd. 92 sk. "eptir hinum árlegu reikninqum
jarðabókar~jóðsin.~('; en "þar íÍ mót" er þess ekki getið um kostn-
aðinn af endurmati Reykjavíkurnefndarlnnar, ne annan síðari kostn-
ab, heldur er svo ab sjá, að hann se greiddur úr rfklssjóbi; enda er
auðsætt, að þetta er aunar kostnaður, og mer finnst og ljóst af öllu
því, er eg hefi nú til tínt, ab stjórnin hafi enda sj.ilf viðurkennt, ab
kostnað þenna ætti að gjalda öðru\'ísi, en hinn fyrri.

þar sem hinn hattvlrti kOnllngsfulltrlíi skýrskotnb! til komings-
úrskurcar 27. maí 1857 um laun Reykjavíkumefndarlnnar, og sagbl,
að alþíngi hefbí samþykkt, a'b þau skyldi gjaldast á sama hátt og
jarðamatskostnaðnrlnn, þ;i ætla eg, ab þetta se eigi rett hermt. þab
sðst íÍ álltsskjall þíngsins 1857, ab það hefir samþykkt með 15 at-
kv. gegn 3, að hver jarðamatsnefndarmaður feingi 100 rd. vlðbét vlð
þau 500 rd., er þeim voru akveðín í úrskurðínum ; en ab öðru leyti
minnist þínglð ekki á þá 500 rd., sem nefndir eru í úrskurðinum
undir II a, og heldur ekki á II b, 06 II c, þar sem úrekurðað er,
a~ þeSSi kostnaður skuli endurgjaldast sem annar jarbamatskostnab...;
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ur. Nefndin og þfngi'b hefir ekki ruinnzt á. þessi ntribí, líklegast af
þVÍ, a'b þau voru úrskurðarntribl, og þess vegna eigi borin undir á-
lit þíngsins ; en hafi stafliður rr e, sem her ræðir um, eigi verið bor-
inn undir þíngið, þá hefir þab eigi getað samþykkt hann. En hvort
sem nú það "nr, þá er þó aubseb af þfngtfðlndunum 1857, ab þfng-
ib hefir þegjandi fellt þetta atriði. Alþíngi hefir þá ekki fallizt á,
ab hinn síðari [arðnmntskostnnðnr skyldi endurgjaldast á sama hátt,
sem hinn fyrri, og væri þab þ,l mótsögn ar þínginu, ef það nIÍ fell-

ist á þab, sem það felldi 1857. þa'b er ekki meiníng mín, ab em-
bættismuðurinn í hinni íslenzku stjrirnardelld eigi ekki þóknun skil-
ib, en hitt þykir mer kynlegt og enda mjög smnsmuglegt, ab stjórn-
in skull vilja leggja kostnað þenna á landið, enda hefðí hún þá. eins
átt ab gjöra oss reíkníng fyrir prentunina á jarðamatsbékinni og

pappírinn Í hana; hver veit nema hann komi í kgl. úrskurði á næsta
alþíngi! Eg hefi nú sýnt, a'b eptir til sk. 27. maí 18,t8, eptir skob-
un st.jórnarinnar og meðferð málsins her á þíngi, geti landinu eigi

komið vlð, a'b borga annað, en þessa 5,720 rd. 92 sk., og ef hinu
hattvirti 4. komíngkjörni þíngmnður hefbí til teklð þenna kostnað,
en eigi allan kostnabinn í breyttngaratkvæði sínu, þá hefði eg verið
deigur á, a'b rriða þínginu frá ab samþykkja það.

Hitt atriðið, það er hinn hattvirt! konúngsfullt1'úi tók fram, "ar
það, hvenær endurgjalda ætti jarðnmatskostnabínn. Með því nú ab
í frumvarpinu er ætlazt til, a'b endurgjaldinu skyldi verða jafnað
niður á jarðarhundruðln í hinni nýju jarðabók, þá var ekki annað
ráb fyrir nefndina, en ab leggja það til, ao frumvarpið yrði eigi sam-
þykkt a'b sinni, fyrst jarðaruatsmálið fór svo á þínglnu, sem kunn-

ugt er, og var það meiníng nefndarinnar með frestun þessa, a'b það
væri á sjálfsvaldi stjórnarinnar, ab leggja aptur frumvarp fram, þegar
jarðabókln væri komin lí. Nefndin var fyrst í övlssu um, hvort jarða-

bókin yrði samþykkt, og varð Mn því að rilða þínginu frá, að sam-
þykkja þetta frumvarp nú, þVÍ það er nógur tími til þess, þegar
jarðabrikln verður löggilt. Nefndin hefir og drepið á það, að þar
sem rfklssjdðurlnn mundi njöta góCl!! af jarðamatinu, þá talaði sann-
girni fyrir þVÍ, að IÍr honum yrði þá líka lokið kostnaði [arðarnats-
ins; það er reyndar satt, ab rfklssjéðurlnn hefir ekki ábata af því,
ab hundraðatalan vaxi við nýja jarbamatið, allrasfzt ef hrin skyldi
reynast nokkru minni en aður, en það er hagur fyrir rfkissjébínn

ab nýir skattar verða lagðir á eptir hinni nýju jarbabdk ; en ef rík-
íssjóðurinn á a~ hafa þenna hag, og það verður hann a~ hafa með-
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an fjárhagurinn er eigi a~ skilinn, þá ætti hann líka a~ bera kostn-
ablnn, þessa bendíngu getur stjórnin tekið til íhugunar og met-
iÍ> sanngirni hennar, og er eg sannfærður um, að henni mun finn-
ast það undarlegt, að einn partur ríkisins skuli bera einsamall kostn-
aðlnn fyrir því, sem er til g6Í>s fyrir gjörvall] rtklð. þaÍ> hefir mí
reyndar geíngið svo, no þegar "er Íslendingar viljum gjöra eitthvað,

þ,i segir stjórnin: "þer verðið að bera kostnaðinn sjálfir", rett eins
og vér hefðum fj;írhag vorn út af fyrir oss; en þegar "er biðjum
stjórnina um, a'ð því fe, sem "er eigum sjálfir, se varið til nytsam-
legra stofnana, þá segir stjórnin: "þer haflð ekki ráo á fjárhag ybr-
um"; en þegar ver biðjum um einhverja stofnun, sem "el' höfum eigi
fe til, þá segir hún : "þer getið ekki feingib hana, nema þer "ÍsiÍ>
á W'. Ver hljótum að finna til þessa, og "er eigum ao stuðla til
þess, aÍ> rug1íngur þessl taki einhvern enda. Eg segi því, ab af því
að her liggur í breytlngarntkvæbi hins 4. konúngkjörna þíngmanns
kostnaður, sem landinu ber eigi að gjalda eptir tilsk, 27. maí 1848,
og sem alþíngi hefir ekki samþykkt 185i, og sem stjórnin í raun
rðttr! finnur að "er verðum eigi skyldaðlr til ab borga, nema ver
samþykkjum það, þá getur þíngið ekki mí fallizt á þetta hreytíng-
aratkvæðí, enda er það Iíka ómögulegt fyrir þíngio, þegar það ekki
veit, hvenær [arðabékln muni verða löggllt, að samþykkja laga frum-

"arp svona II frest eður upp á von og Ó\,OI1 um, að sá atbnrður
kunni aa bera að höndum eptir 4 ár, sein gjörl það aa lögum. Eg
þekki bníbabyrgðarlög, en eg þekki ekki nein slík frestlög, og er það
því gegn öllum grundvallarreglum fyrir liiggjUf, a'ð löggilda þetta
frumvarp mí eða breytfngaratkvæbl hins háttvirta 4. komíngkjörna.
Eg hlýt að segja þetta, þótt eg annars beri alla virðíngu fyrir lög-
speki hins 4. komingkjörna þíngmanns, sem á breytíngaratkvæbin,

Konúngsfullt1'úi: Hinn háttvirti þingrnabur frá Borgarfjar'ðar-
sýslu áleit, að tilsklpunln frá 27. maí 1848 ao eins heimili, ab
sá kostnaður skuli endurgjaldast af landinu, sem hefir leitt af sjálfu
matinu 1849-1850, en ekk! sá kostnaður, sem hefir verið samfara
störfum jarðamatsnefndarlnnar í Reykjavík og títreikníngi hundraða-
talsins fyrir hverja jörð, En þetta er ekki rétt, því það er ljóst
af tilskipuninni, að allur kostnaður af jarðamatinu , þar til það er
fullgjört, á ao endurgjaldast á þann umrædda hátt. í 5. grein til-
skipunarinnar er sagt, að það skuli falið rentukammerinu, að skipa
fyrir um, hvernig fara skuli með matsgjörðirnar sjálfar, endurskoðun

þeirra, ákvöroun þeirrar hundraðatölu, sem jafna skuli á allt landlð,
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og útreilmíng skuldsetuíngarlnnar til hundraða fyrir hverja einstaka
jörð, og þar næst segir í 1. grein tilskipunarinnar, a~ allur sá kostn-
aður, sem lelðl af þeirri umræddu rriðstíifun, skuli endurgjaldast á.
sínum tíma með niðurjöfnun ,i jarðlrnar. Auk þess, a~ orðin í 1.
grein innibinda nú í ser allar ráðstafunlr, sem standa í sambandi
víð jarbamntið, Þ:Í er þao Ijt'i~t, að Reykjavfkumefndin var sett í
þeim tllg.ing], ao þao gæti orðlð mögulegt, eins og tala~ er um í
5. grein tilsklpunarinnar, að ákveða, hver hundraðatala ætti ao vera
fyrir allt landið, og niðursldptíng hennar lí þær elnstöku jarðir •

•Jurðumatsnefndln í Reykjavík let meðal annars fyrir taka endurmat
á nokkrum eignum; en það er augljrist, að þegar hið fyrsta mat
varð ekki bnikaö, þ:í hlaut endurmatið a~ skoðust að öllu sern kom-
iú í staðinn fyrir hio upphaflega mat, og kostnaðurinn sjálfsagt ao
greiðast eins. Hinu h.ittvirti þíngmaollrsagl'1i eigi heldur rett fd
um konring-ilrskurðlnn 2 7. Illa í 1857, og aIltsskjal þíngslns sama
ár; í konringsúrskurðinum var ekki, eins og hann sagbi, nein uppá-
stúnga til þíngsins um, ao hinn þar um ræddi kostnaður skyldi greio-
ast eins og annar jarðamatskostnaður, heldur var það álwörðun þar
um, og þao var þ,í svo l.ingt fr.i, að þíngio hreiföl neinum mótmæl-
um gegn þeirri ákvörðun, ao þa~ má álítast að hafa öbelnllnls sam-
sinnt henni. þa~ er undarlegt ao tala um, a~ jarbabókin llluni kann
ske ekki verða Wggilt, þar sem stjórnin hefir sýnt það með því, að
leggja jarðabrikurfrumvarplð fyrir þfngið, a~ hún "ill löggilda jarða-
bókina, og alþíllgi hefir með berum orðum stúngtð upp á, að 1111n
verði liiggilt fr.i 6. júní 1863. En setjum mí svo álíklega, að [arða-

bókin samt eigi yrðl löggilt, þlí er í öllu falli eingu spillt með því,
að g;Ínga inn á Irumvarplb, eins og það eptir mínu breytíngarat-
In"æ0i er orðuð, því endurgjaldlð Ii eptir því ekki al'> ske, fyr en
búið er ao löggilda jarðabókina. Þíngmaourinll fJ':i Borgnrfjarðar-
sý-Iu gat þess enn fremur, a~ vafi gæti verið um, eptir astæðum
frumvarpsins, hvort kostnaðurlnn væri ekki meiri en þeir 8,360 rd.
82 ~IL, þar sem reikníngar höfðu ekki komið inn fyrir 3 matsgjörðlr,
er Reykjavíkurnefndin let gjöra, nefnilega ,í Íoafirði, Akureyri og
n.ímunum í Þíngeyjarsý:;lu; en eg get, eptir því, sem mer er kunn-
ugt sem Iaudfúg eta og fyrveranda rneðllm [arðunmtsnefndarlnnar, !líti~
í ljrisi, að eg. hefi astæðu til a~ halda, a~ þessir reikníngar muni
ekki koma fram, og a~ því ekki er ástæða til að halda, að upphæð-
in verðl meiri, en þeir 8,360 rd. 82 sk. Hinn háttvirti þíngmaður
frá Borgarfjarðarsýslu heit, að hinum fyrra kostnaði við jarðamatið
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mundi af stjórninni hara verlð haldið fyrir utan kostnaðinn til Reykja-
vfkurncfndarinnar og kostnuðinn til að út reilma hundraðutöluna, en
eg held, að þetta se ekki svo, og a~ hinn helðraðl þínguiaður hafi
einga ástæðu til að ímynda ser það.

Sveinn Skúlason: Mer sýnist það vera ísjánert fyrir þingið,
að fallast á þetta frumvarp, af því mer sýnht það ekki vera \'CI
undirbúið til þíngslns. Her er nm stórar summur að gjöra, en fyrir
þínglð hafa ekki verið lagðir neinir rcikníngar, svo það geti sézt, að
þeesir reikníngar se hreinir, og summumar rðttnr ; en mer sýni~t
það nauðsynlegt fyrir nefndina, að hún hefði haft þessa relknínga ;
það er líka annað, sem hamlar því, að eg gefi atkvæði mitt með
löggildíng þessa frumvarps, og það er þetta: Þíngið hefir raunar
beðið um, að jarðabékín yrc,i liiggilt 1863, en SYO llI;í í 2 lÍr þar á
eptir koma með umkvurtanír yfir jurðamatlnu, og verbur þá jarða-
bókin ekki liiggilt fyr en 1865; það er líka eitt, sem eg vildi f,i
upplýsíngu um, af því það er ekkí gliil!'gt fyrir mer. Þal'l hefir verið
sagt, ab ieptir 1. gr. þá eigi a~ leggja jar~alllat-ko~tnaNnn á allar
jarðir, en eptir 2. gr. eiga lelgulíðarnlr al'l borga hann. og ffí hann
svo sfðan endurgoldinn hjá eigendum [arðanna ; með þessu sýnist
mer, að kirkjumar her og prestarnir, se skattur lagður lí, komi til
að líða halla, því mer þykir spursmál, hvort megi leggja þenna
kostnað á jarðir þeirra, og þykir mer það ósanngjarnt. þegar þíngi~
hefir beðið 11111, að prestar ekkí líði neinn skaða "ið tíundurgjaldlb
eptir hinni nýju jarðabék ; eins yrlli þ,í skattur á lenRjiir~llll\, sem
embætti-menn biia frítt lÍ, og ætti stjórnin ,'í"t að endurgjalda þeim.

Komíngs(ullt1'úi: Hvað snertir það, að reiknígar se ekki birtir
þínginu fyrir jarðamatskostnaði þeim, sem mí <Í a~ endurgjalda, skal
eg geta þess, að með tilsklpun 27. maí 1848 var Ialib renrukam-
merinu að sjá um allt Iyrlrkomulagið Ii [arðamatinu, og þá ;>j;i1f~agt
líka að sjá uni, að reglulegir reikníngar væri gjiir<Jir fyrir því, enda
er mer kunnugt, að þeir reikníngar hafa verið mikið nákvæmlega
endurskoðablr, og þarf þíngið ekki að hafa neinn vafa um, að það
standi rett Ii þeim í öllu tilliti; það "ar annars illt, lið þessari mót-
báru var ekki hreift víð fyrri umræðu málsins, þVÍ eg held, að nægi-
legar skýrslur um þenna kostnað liggi í skjalasafni landfégetadæmís-
ins, og hefði þær þá getað verið þíngmönnum til sýuis millum um-
ræðanna. Hinn háttvirti þingmaður frá Nor~ur-Þíngeyjarsýslu kvart-
abi yfir því, að í þessu frumvarpi væri ekki heimilaðar neinar und-
anþágur frá gjaldinu fyrir embættismenn, o. s, frv., en eg ímynda
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mer, a~ hann frii ekki marga með ser Í þeirri skoðun, þVÍ það er
þó það, sem menn helzt harla yfir með tilliti til eldri skatta, ab
það eru svo margar undanþágur frá þeim, og í öðrum löndum er
leitazt víð með öllu móti, ab taka af slíkar undanþágur. Ab öðru
leyti getur þetta atriði þVÍ sfður teklzt til greina, sem her er ab eins
spursmal um svo mjög lítið gjald, milli 4 og 5 skildínga af hverju
hundraði í 2 ár.

Stefán Eiríksson: Eg vil einringis taka það fram, sem eg nefndi
vlð uudírbúníngsumræðuna, og þíngmenn sjá af varaviðaukaatkvæði
mínu á atkvæðnskr.íunl ; þvf eptir því, sem frumvarpið fer fram lÍ,

þá er ekki að sjá af þVÍ, a~ meint se um aðra, en jarbeigendur;
en þínginu er knnnugt, að margar jarðir ern í landinu, sem einginn
fastur eigandi er að; prestarnir kallast þó ekki eigendur ab stöðum
eða lénsjörbum, ekki heldur hreppstjérlnn ab Iatækrajörðlnn], og

svona el' 1\111 margar jarblr, og því ætti þíngi~ a.b aðhyllast þetta
víðnukaatkvæbi, ef það ~ annað borð geingur inn á frumvarpio ;
það er eins og þíngmenn vita Í skýrslum, sem gefnar eru um al-
þíngiskostnaoinn, gjiirt r.1ð fyrir umrébamönnum, og eins stendur á
í þessu nuill ; mí ft sýslumuður ab heimta þetta gjald, og þá nátt-
úrlega spyrja gjaldendur hann á kyrkjujörbunurn, hvar þeir eigi a~-
gáng að með endurgjaldið, og þegar nú sýslumaður ekki getur leið-

beint gjaldendum með þetta, þá se eg ekki annað, en ábúendurnir
hafi fullan reit á, ab neita gjaldinu af þeim jörðum, sem ýmsar stofn-
anir eiga; a~ lyktum vil eg geta þess, ab mer finnst allur dagur til
stefnu með Hb samþykkja frumvarp þetta, með þVÍ líkn, eins og tek-
ið hefir verið fram, er ekkí útseð fyrir jarðamatskostnaðínn enn.

Jón Hjaltalín : Eg er Í eíngum efa með atkvæði mitt í þessu

máli, þVÍ hinn hæstvirti konúngsfulltl'úi hefir leiðbeint mönnum svo
vel, og það stendur öhrakið enn; mer finnst alveg ástæðulaust, að
fresta þessu máli. Hinn hæstvirti lwnttngsfulltrúi hefir sýnt með
ljósum rökum, að það værí skylda "or, ab borga jarðamatskoetnab-
inn, og hvers vegna á þá að vera að fresta því ? n"ers vegna á þá
ab vera ab kasta þessu frumvarpi? Eg se ekki, ab það geti orbib
neinn ábati fyrir aðra, en þá, sem vilja ónýta allt jarðamatlð ; menn
hafa líka sagt her lÍ þínglnu, a~ það mundi koma bænarskr.ír til

þingsins um það, ab breyta og fresta jarðamatinu, en þó 1,000 bæn-
arskrár komi, þá hjálpar það okkur samt ekki frá því, ab borga
jarðamatskostnaðinn, og þegar "er gaungum á móti Þv í, sem þíngib
hefir á~ur gjört, þá förum ver með álit þíngslns. Vi~ biðjum nú

1838



stjórnina um, a~ styrkja okkur til a~ koma á f!St læknasköla, laga-
skóla, búnaðarsköla ; "er blöjum hana UUl, að kosta herskip til varn-
ar landinu, en þá megum vi~ ekki heldur trássast víð, að borga
það, sem ,'er eigum ab borga; vi~ megum ekki vera svo smásmug-
legir, a~ kasta þessu frumvarpi; "i~ komum eingu fram með þessu.
Eg vil sannarlega ekki stuðla a~ því, ab það verði sagt UIIl okkur,
að vlð biðjum um alIt, en viljum ekkert gjöra eða borga sjálfir.
Þíngma~ur Borgfirbínga hefir rett fyrir ser í því, a~ stjérnln hefir
ekki alltíð tekið vel undir bænir alþíngis, því hún hefir þó neitað
okkur, þegar ,'(JI' höfum beðið um það, sem ver höfum penínga til.
En þegar ver biðjum um það, sem ver höfum peninga til, þlí finnst
mer þa~ vera rettnst af henni, að veita það; en mer sýnist og Ii
hinn bóginn, a~ víð eigum ekkl 1lC>vera ab þrátta nm nokkra skild-
inga. Eg óska því, að þingmenn felli ekki þetta frumvarp, og það
því fremur, sem hinn hrittvírtl .(. konúngkjörní þíngmaður, sem er

g!Sbur drengur, og ekki vill annað, en það sem rett er, mælir fram
með því meb svo ljósum rökum, að hann hefir alveg sannfært mig, og
sýniðt mer það ódrengilegt af þínginu, ef það ætlar a~ draga þetta
frumvarp út í buskann, Eg vil, að þíngið gjöri skyldu sýna, en se
ekki svo ódreingilegt, að slá jarðamatskostnabínnm ií frest, þángab
til þessar mörgu bænarskrár koma, sem eiga að drekkja því, Eg

veit það mikið vel, ab þeir eru margir, sem vilja eyðileggja jarða-
matið (Forseti: Eg vil biðja hinn heiðraða þingmann að gæta ab
því, ab jarðamatið liggur ei fyrir til umræðu), Já, eg vil þá að lok-
um segja það, a~ mer Iízt svo, að víð gjörum landinu st6ra þénustu
með að löggilda þetta frumvarp núna, áður en bænarskrár koma i
m6tsetta stefnu, því mer finnst það rett og drengilegt , ab menn
borgi það, sem borga ber, og með öðru get eg ei verið, hvað sem
hver segir.

Frau13ögumaður: þab er annars skaði fyrir hinn háttvirta 6.
komingkjörna þingmann, að honum hættir \'i~, ao lesa ekki altend
ofan í kjölinn. Honum þykir þuð ódrengilegt, að taka ekki með
háðum höndum á móti hverju sem er, en vill ekki skeyta um, þ6
komi 1,000,000 bænarskrár. þac> eru allir, sem vilja borga sjálf-
sagða skatta, og nefndin vill a~ eins fresta þessum kostnabí á með-
an undírstöbuna vantar til a~ byggja á; nefndin hafði einga reikn-
inga Ielngíð að styðjast vlð ; en hún sá 1íka fleira, sem gat verið
athugavert, eins og málíð liggur nú fyrir, að rá~a til að samþykkja

þessa 9,000 rd. á allar jarðir i því prestar þeir, sem ~largar kirkju-

1839



jarðir hafa til umráða, þyrfti þó ao svara talsverðu gjaldi, þó eg annars
áliti það rétta grundvallarreglu, að kostnaður sa, sem á [arðírnar væri
lagður vegna mats þeirra, væri lagbur á þær án undanþágu. þa~ er
ao vísu, að gjald þetta kæmi ekki opt fyrir, og því mætti það ekki
itlíta8t þeim svo tilfinnanlegt; eg heyri líka, 110 hinn h.íttvírt! 6. kon-
tingkjörni, þó hann se embættlsmacur ekki er hörundssár þeirra vegna,
Eg get ekki seð, ab kostnaðurinn við Reykjavíkurnefndina og um-
breytíngar þær, sem gjörðar voru í Kaupmannahöfn ;í [arðamatinu, geti
eíns verið innifalinn undir þeim skllníugl, er tilskipun 27. maí 1848
ákveður um kostnað þessa jarOa!llat5, og svo lítur út lyrir, ao jarða-
matið geti ekki oröið án miklls kostnabarauka ; en nefndinni þótti
því rettas!, að fresta þessu III,i Ii, því henni leitzt það eiga betur við;
að tala um kostnuðinn eptir ao jarðnmatlð er komið.

:Magnús Andresson: Af því að eg hefi gjiirt mer þa'ó a'ó reglu,
ab ským frá, hvernig eg mundi gera atkvæðl mín, þá vil eg geta
þess, að eg er samþykkur með 1. tölulið, enda þó hinn 6. korning-
kjörní þfngmaður álíti þao ódrengilegt; hann segíst vera viss um,
að stjórnin muni löggilda jarðubókina, en eg get þó ekki alveg trú-
að því sem gefnu, og vil því bíða þiíugað til búið er a~ sj.i, hvernig
jaroabóldnni reiðir af og ,íliti þíngsins hjá stjórninni. þ\-í eg get
ekki \;i~ mönnum, þó að þeir ekki vilji g.ingast undir, að gjalda
hvaða summu, sem stúuglð er upp lÍ, án þe~s þeir hafi nokkra
skýlausa reiknínga fyrir ser; það getur líka koniið frumvarp fra

stjórninni UIlI þetta nuil, og verið lagt fyrir þíngib 1863, það er að
segja um sama leyti og [arðabókín á ao lögglldast, ef hrin annars
verour nokkurn tírnn liiggilt, og fyr en það er gjört, virðlet iuér ó-
tilhlýNlegt, ao ákveða, hvernig þessi jarðamatskcstnaöur skuli end-

urgjaldast.
Benedikt Þórðarson: "Betri er biðlund beðin , en bníblega

ráoin". þetta held eg her víð eiga; mer getur ekki skilist, að nokk-
uð liggi víð að flýta nú llláli þessu og fara ao biðja um löggildíngu
frumvarpeins með breytíngum þeim, sem upp á er stúngíð ; eg held
þvert á móti, aoþao batl málið, a~ það bíbi í þetta sinn, eins og
nefndin ræður til; her liggur svo ekkert víð að flýta því; það er
ekki fyrri en 1863, sem þíngio hefir beðið nm, ab jarðabrikín fái
lagagildi, og er eingin vissa fyrir, að það verði þ/í, og þó sí~ur vissa
fyrir, ab hún verði það óbreytt og eins og hún er nú; hitt er lík-
ara, að hún fái að sæta nokkrum talsverðum breytingum þángao til.
Eptir breytíngaratkvæ~inu, tölulið 5., á gjaldgrelbslan a~ byrja ári~
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eptir löggildingu [arðabökarlnnar, og er þa~ þá 1864, og 5 ár þ.íng-

a~ til, og á. þeim 5 árum væntanlegt, a~ haldin verbi h'ö alþíngin;
svo her er þó dagur til stefnu ab ræða mál þetta; eg held bezt
menn "iori það fram af ser Í þetta sinn, því heldur sem mí vanta
ljósa reikninga og )(ms skilríki málsins, og hafa nokkrir þíngmenn
kvartað Ilm það, og ekki um skör Cram; komi málið fyrir á seinni
þingum, þá getur það kornið þar fram með öllum gögnum, og þá,
þegar menn sjá. forliig jarðabékarlnnar, sj.í hvort hún fær gildi, og

h"í~ík hún er, þá geta menn byggt gjaldgrclðeluna á vlssri undir-
stöðu, á föstu hundraðatali jarðanna, en ekki ;í einhverju, sem eing-
inn veit með vlssn hvað er eða hvað verður, l>ab er ekki svo a~
skilja, ab alþínglð neiti ab borga skuldina stjórninni, þó það nú fresti
ab á.kYeba nokkuð nm það í þetta sinn, svo laungu áður en ætlazt

er til, ab hún borgist. Af her töldum ástæbum er það, að eg gef
atkvæði nefndaruppástúngunnl, og ekki öðru á atkvæðaskrannt.

Petur Petursson: Eg get ekki neitað þvi, ab mer líka breyt-
íngaratkvæðl hins háttvirta 4. komíngkjörna þíngmanns betur en

frumvarpið þVÍ þau gjöra það óhættara Cyrir þfnglð, ab gánga inn á
þau, en inn á frumvarplð , því það er ekkert lagt i hættu, þegar
menn eigi ætla aþ g.ínga undir kostnaðinn, fyr en briið er að liig-
gilda jar'ðabókina, og þíngið getur ekki efazt um, ab þessi upphæð
se rétt ; því eg held, ab hvergi se vandlegar endurskoðaðir reikn-
ingar, en í hinni íslenzku stjórnardeild; en ef þíngi'ð vill fresta lög-
gildíngu máls þessa, þá er eg hræddur nm, ab það kunni ab spilla
fyrir, þegar beðið er um skyndilán af rfklsejóðnum, og þegar stjórn-
in mætir slíkum erfiðleikum hjá þínginu með ab borga þao, sem
sjálfsögb skylda býbur, þá getur hún hugsað, ef beðið verður um
skyndilán. ab örðugt muni veita ab ná því aptur, og muni þess
vegna neita hjálpinni. Eg álít því mjög ísj;írvert, ab fresta þessu
máli og vil raða þínginu fastlega frá því.

Ásgeir Einarsson: Mer datt ekki i hug, ab það yrðl svona
lángar umræður um þetta mál. Eg get ekki neitað því, ab mer
fannst þíngmaðnr BorgfirOínga færa gildar og ljösar lÍstæour fyrir
máli sínu, eins og líka hinn hæstvirti konúngsfulltrúi kom með á-
stæður fyrir sumu: eptir því sem faung voru til. Eg gat nú eingan
veginn sannfærzt af tölu hins hnttvlrta 6. konúngkjörna þingmanns,
enda eru menn farnir ab þekkja það, ab ástæður hans fara ekki
allt af eptir rómnum. Hann heit, a~ alþingi mundi missa álit sitt,
ef þa~ ekki samþykkti frumvarp þetta; en þingmaður Borgflrðínga
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hafði einmitt sýnt hio gagnstæða. Alþíngi álítur ekki jarðamats-
kostnaðinn akveblnn enn, og ef aa farið væri eptir þögn þíngsins ,
nefnilega, ao þao væri ekki einlægt aa mótmæla upp úr Þ II fll , þá
gæti stjórnin dembt eilífum sköttum upp á landið, ef að því væri
ekki mótmælt fyrir frami þao var líkt og þegar Færeyíngar gáfu til
þýzka strtðslns, þá "ar það álitin sjálfsögo skylda þaðan af, að þeir
væri innlímaðlr ríkisdeginum, enda feingu þeir að senda Iulltrria sína
á ríkisdaginn. K01iúngsfulltl'úinn sagði, að menn ætti sjlílfs;lgt að
samþykkja jarðamatskostnaðinn allan, því þá ætti aa leggja kostnað-
inn á bændur, svo eg held, að það hafi ekki verlð Iarið of varlega aa
,-io rfkíssjébinn í gær. þao hefir verið ógnað mönnum með, að ekki
mundi fást skyndihin úr rfkissjébnum, en það er nÍl ekki enn briíð
ab greiða atkvæði fyrir þessu skyndll.ínl. Eg álít efalaust betra, aa
fresta þessu frumvarpi, svo menn ekki þurfi að greiða strax þann
sklldínginn í rtkíssjóðlnn, sem menn kann ske biðja brabum að lána
fátæklíngum, þvf þá er ómaksminna, aa taka hann her á landi, ef
til er. Eg "ii spyrja hinn háttvirta forseta aa, hvort ekki megi "ia
hafa nafnakall f þessu máli. (Jón lljaltalín: þao vil eg líka).

Þórður Jónassen: Eg get aa vísu ekki verið á þeirra máli,
sem "ilja ráða frá, aa samþykkja stjérnarfrumvarpið ao svo stöddu,
það er ao skilja, þangað til einhvern tíma seinna, þegar þínglð þ6
á hinn bóginn viðurkennír, og hlýtur ab viðurkenna, aa landið eigi
að borga þenna kostnað, og mer sýnist því, aa það líti ekki vel lít,
að taka svona í mállð ; en á hinn bóginn verð eg þó aa jata, aa
mer virðist nefndinni se nokkur vorkun. þao, sem vakir fyrir henni
og þíngmönnum er það atriði, aa [arðabékin ekki se fullbriin, meðan
hún ekki er samþykkt, og þab verður hún nú ekki, eptir þeim úrslitum,
sem orðin eru á þíugínu, fyr en 1863, og þar sem það er líklegt,
ab ýmsar breytíngar kunni þá aa verða á jarðadýrleíkanum eptir
því, sem nú á horfist, og ætlazt er til, yrOi það, ef til vill, tilefni til
nokkurs 6jafna'ðar, ef kostnaðinum yrOi nú þegar jafnað niður eptir
dýrleika jarðanna, eins og hann er mí; þetta sýnist mér ekki astæðu-
laus mótbára, og þVÍ lái eg ekki þíngmönnum, þó þeir hiki ser við
að raða til þess, aa kostnaðinum se nú þegar jafnað niður álandill,
það virðlst eins og stjórnin hafi hugsað, að þínglð lllundi algjörlega
samþykkja jarðabókina nú þegar, og þá Iii líka beint vill,:lo fara ab
borga kostnaðina af henni; en það er öðru nær, en svo se, all jarða-
Mk in se samþykkt, og því get eg ekki heldur haldið, aa stjórnin kasti
þúngum steini á þíngtð, þó þab hreifi mótbáru móti borgun kostn-
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aðarlns, eins og nú stendur; eg get því. síður haldið það, sem hinn
heiðraði 4. konúngkjörni þingmaður, sem í dag gegnir komtngsfull-
trúa~törfum, ekki fer fram á það, að kostnaðurinn skuli nú þegar
jafnast niður á landið, þar sem hann mælir fram með því breytíng-
aratkvæði sínu við 2. gr. frumvarpsins, að kostnaðinn skuli fyrst fara
að greiða á næsta ári eptir að [arðabókin er löggilt, altsvo ekki fyr
en 1863, og þar eð hann mælir fram með þessu, sem fulltrtil stjórn-
arinnar, se eg ekki betur, en að þíngíð eigi að aðhyllast hans skoð-
un, og eg verð því að mæla fram með henni "ið þínglð. Borgunin er
þó bundin "ib fast tímabil, en ekki, eins og nefndin gjörir og mælir
fram með, skotið á frest til övissrar tíðar, og um leið er þá líka
þeirri mritbaru hrundið, sem tekin er af jarðabéklnni, að hundraða-
talan kunni að breytast frá því, sem luin nú er á einstökum jörð-
um, og einstakir menn verða að borga of mikið, en aðrir sleppi
aptur með of lltlð gjald. þegar þingið tekur svona í málið, fer það
ekki fram II annað, en stjórnin ætlast til, eins og eg hefi þegar tek-
ið fram, og leitt af orðum lwnúng·qfulltrúa.

Stefán J ðnssor«: Eg hefi allt af verið með Þ"í, að jarðamatið
yr'ði lögleitt, og eg hefði gjarna viljað gánga inn á breytíngaratkvæðí
hins háttvirta 4. konringkjörna þíngmanns, en þegar nú er komið,
sem komið er, þá er évíst, hvort jarðamatið verður nokkurn tíma
lögleitt, og mer sýnlst eins og þíngið þá með því að gánga inn á
breytfugaratkvæbíð, tölul. 5., sem segir, að jarðamatskostnaðurlnn
skuli greiðast fyrsta og annað árið eptir að jarðamatið er löggilt,
gángi líka inn á, að kostnaðurínn borgist aldrei, ef jarðamatið verð-
ur aldrei löggilt, og það veit eg þó ekki, hvort getur átt vlð, því
mer sýnist, að landsmenn verði þó að borga yfirmatið og undirmatið.
Eg vil því ekki binda hendur á stjórninni, eða setja henni stólinn
fyrir dyrnar, því það getur farið svo, að jarðamatið verði aldrei lög-
gilt, fyr:,t það nú fór svona, og því vil eg heldur uppástungu nefnd-
arinnar.

Ólafur JónS80n: Eptir því, sem mer sklldíst á ræðu hins
helðraða 3. konúngkjörna þíngmanas, þá ltkaðl honum það ekki vel,
ab leggja þenna kostnað jafnt á allar jarðir í landinu. Mer finnst
nú þetta líka nokkurt skoðunarmal, þar sem um kirkna eignir er ab
gjöra, því með því móti yrðí prestarnir að borga það, SOIll á kirkju-
jarðirnar legðist; en ekkert er talað um, hvort þeir feingi það end-
urgoldíö annarstaðar frá. þessu atrlðl hefir nú nefndin sleppt, af
því hún hefir ráMð frá, að frumvarpið verði löggilt ab. svo komnu
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Eg get nú ekki heldur se~ neitt á móti því, ab fresta liiggildíngunni,
fyrst þíngið beiddi um, ao jarðubékin ekkl felngi lagagildi fyrri, en
18G3; eg vi! eingan veginn, að þíngtð sýni nokkra tregðu með tilliti
til greiðslu jarbamatskostnabaríns, en eg held einginn geti álitib, ab
þaö lýsi tregbu, þó þínglð bið]! um, ab löggildíngunni se Irestað ab

svo komnu, því það væri nokkuð kátlegt, ef þetta lagabob væri lög-
gilt fyrri, en jarðamatíð sjálft, því mer finnst, ab þetta lagabob hljóti
að grundvallast á löggildíngu jarðubékarlnnar.

Brynj ólfur Jónsson: Mer sýnist uppastdugur nefndarinnar með
orðunum: "ao 8\'0 komnu « koma saman við breytíngaratkvæðln, sem
til taka, lið kostnaðinn ekkl skuli greiða, fyr en ári eptir lög-
gildíngu jarðabókarinaar. En þar eg vel get ímyndað mer, að þetta
kunni ao dragast, þó þíngtð hali nú samþykkt, að jurbabökin yrði
löggilt 1863, og eg get fruyndað mer, að það bíðl til 1870, eða hvað

leingur kann að verða, þá verður heldur ekki kostnaðurinn borgaður
fyr, en það er búið, og ef hún verður nidrei löggilt, þá verour kostn-
aðurinn heldur aldrei greiddur. Svona ætla eg að megi fara með
breytingaratkvæði hins 4. komingkjörna þíngmanns, og þess vegna
se ekkert unnið við ao fylgja því, þó svo kunni að vírðast.: Eg
ætla því að halla mer að nefndaralitinu, því í því getur verið meint
til skemmri tíma, og mun eg því heldur gefa atkvæði mitt fyrir tölul.
1 á atkvæðaskrannt.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli ~ HefOi nllílio verið svo komið,
að mí strax ætti að löggilda [arðabéklna, og búio væri að sj,i fyrir
endann á þessum kostnaði, þá hefði mér þótt breytíngaratkvæOi hins
háttvirta 4. konúngkjörna þíngmanns vel víð eiga; því eg held, ab
kostnaðinum muni nú ekki verða [aínab öðruvísi betur niður, og
sjálf:!agt má einhvern tíma til einhvern veginn ao borga hann; en
það er tvennt, sem eg set augun í, annað það, ao mer þykir þaCl
svo óþarflegt og einhvern veginn kátlegt, ao fara núna í miðju kafi
a\) Iastsetja lög um það, sem ekki getur þó fram kornlð, fyr en það
fyrsta eptir 5 ár, og í millitfð stendur þó til a~ verði 2 alþíngi.
Er ekki nógur tími til, að tala um þetta mál á þeim þingum? Hitt
er þab, ao ef nú skyldi svo fara, að jarðabdkín yrðl aldrei löggilt,
þá yröi lagaboð þetta ónýtt, ef það væri byggt á því, að gjalda skyldi
vissa skildíngasumrnu af hverju jarðarhundraði eptir hinni nýju [arba-
bók, því bókin væri þá eingin til, og hundruðín eingin til eptir
henni; mundi þá alþíngi á nýtt mega til ao. finna upp önnur ráCl,
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a~ jafna þessum kostneðl á landlð, því vil eg rá'ta frá, að biðja um
nein lög um þetta efni að svo komnu.

Framsögumaður : þa~ er blíi~ að svara hinum háttvirta kon-
ringkjörna þingmanni, er nú situr í komíngsfulltrúa-sætinu og þar
sem hinn 3. komingkjöml þíngmabnr heit það mundi spilla fyrir
skyndiláninu úr rfkissjóðnum, ef menn ekki samþykkti frumvarpið,
þ:í held eg þvert á móti, a~ stjórninni mundi þykja það kynlegt, ef
þing ib reN til, að löggilda frumvarp þetta, en vilja fresta sjálfu jarða-
matinu og rá(ja til, a~ fara a'b endurskoða þa'b. Álit nefndarinnar
um mismun á grelðsln þessa kostnaðar er ekki annað, en bendíng-
aratríðl, sem nefndin fer fram á, þegar hún talar um þann kostnað,
er á. hefir falli~ sfðan yfirmntlð var gjört, og það er furða, hvab þeir
herrar eru hörundss.írlr "i'b bændur, sem ekkert bar á, þegar þeir í
gær vlldu sjálfir rusla i rfklssjéðnum, og mer heyrðlst þeir ekki vera
svo snnísftnlr, þó þaðan þyrfti a~ greiða þeim sjálfum nokkrum skild-
íngum frekara en :i'bur, og það árlega, þegar talað var um laun em-
bættismanna. þa~ hefir verlð merg-tekið fram, að ef [arbabökin
verbur ekki löggilt, þá verba a(j koma nýjar reglur til a~ gjalda
kostnaNnn eptir, sem fyrst verða þú a~ leggjast fyrir þíngíð, og eg
get ekki annað se(j, en þa'b se ekki skynsamlegt fyrir þínglb, a'b
ráða stjórninni nú til ao leíða þetta kostnaðarfrumvarp í lög.

Indriði Gíslason: Eg held, a'b það ætli ao fara a~ minnka
hallærlshljóðlð mína, og eigi ekki a(j fara a~ gjöra svo líti~ IÍr okk-
ur Íslendingum, þegar ver eigum a~ fara a~ borga þá hlnti fyrir-
fram, sem stjrirnln elndreglð bendir þó til, a~ ekkl skuli grelðast fyr
en a(j 5 - 6 árum Honum; ef "er færum nú að gánga inn á þessi breyt-
fngnratkvæbl, það mætti heita heldur kynlegt, og eg er líka nokk-
urn veginn óhræddur um alla þjó'bkjörna menn, ao þeir ekki gefa
atkvæði sitt fyrir öðru, en níðurlngsatrlbl nefndarinnar. þa~ værl
líka hálfvegis skrítlb, að gánga inn á þetta breytíngaratkvæði, og
kalla þa~ allt saman gott og gilt, ef a~ eins sest upphæð summunn-
ar, en hara þó ný skeb á þessu þíng! belbzt þess, að embættismönn-
um yrM gjört a~ lagaskyldu, ao birta reikninga opinberra sjöða á
prenti; a~ ö~ru leyti ætla eg ekki að lelng]a þingræðurnar um þetta,
þar þa~ er búi~ ab taka ljóslega fram af þingmanni Borgfir'bínga
og fleirum aðalatrlbln, og því ab líkindum óyggjandi, a~ menn greiða
atkvæði s in á retta leir.

Forseti: þar eb ekki taka fleiri til máls, álít eg álykta rum-
ræðu þessari loklð, og skal eg þ4 bi~ja hina heiðruðu þíngmenn a~
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gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskranni. Var sfðan geingið til
atkvæða, og fðlln þau þannig:
1. Nefndin: Upp.ístúguatr.

Hér vorn atkvæðl greidd með nafnakalli og sög~u
já:

Brynjólfur Jónsson.
Arnljótur Ólafsson.
Ásgeir Einarsson.
Benedikt ÞórÍlarson.
Gísli Brynjúlfsson.
GuÍlmundur Brandsson.
H. Kr. Friðriksson.
IndriM Gíslason.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum.
Jón Sigurðsson frá 'I'andraseli,
Magnús Andrésson,
Ólafur Jónsson.
Páll Sigurðsson,
Stefán Eiríksson.
Stefán Jónsson.
Sveinn Skrilason.

þannig var uppástúnguatriM nefndarinnar samþykkt með 16
atkvæðum gegn 8; og felIu með þessari atkvæðagreiðslu tölulíð-
irnir 2 - 6 á atkvæðaskranní, nefni!. írumv, 1. og 2. gr. með

þeim breytíngaratkvæðum og vlðaukaatkvæðum, sem ,'ib sjálfar
þær greinir hafði verið sttingið upp á.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þar næst til ályktar-
umræðu málið um ráð við hallæri og almennri neyð. Eg hefi látið
prenta atkvæðaskrá, Rem eg vona allir þingmenn hafi fyrir ser.

Hinn hattvirti þmgrnaður úr Norður- Múlasý:;lu er framsögu-

nei:
Páll l\felste<>.

Halldór Jónsson.
R. G. Thordersen.
Jón Hjaltalín.

Jón Petursson.
Petur Petursson.
Vilhj.ilmur Finsen.
þórður Jónassen.

maður í málinu.
A t k v æ ð a s k r a

í málinu 'Um ráð við hallæri og almennri neyð.
1. Uppástúnga Arnljóts Ólafssonar, Ásgei1's Einarssonar og Peturs

Peturssonar:
A<> þíngið biðji koming að veita mildilega undirtekt þeim
bænum og uppástúngum, sem amtmennirnir hafa gjört eða
nú gjöra, til að forða almennri hringursneyð í yfirstandanda
hallæri, svo sem um að fá korubyrgðír sem fyrst á þeim
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stöbmll, þar sem þeir ætla, ab helzt þurfi hjálpar "i~, a~
sveltunum verbí opnað hín og veltrúr fjárstyrkur þar, sem
hreppsbriarnir sökum fatæktar ekki geta keypt það.

2. Breytíngar- og viðaukaatkvæði Indriða Gíslasonar:
A'ð inn í nppastringuatrlðl nefndarinnar (tölul. 3.), eptir orð-
in: "og skora á þá", bætist: "að útvega rúg eða aðra mat-
vöru, og" ("ab hvetja o. s. frv. ").

3. Nefndin (uppástúnguatri'ði):
A'ð þfngið feli forseta sínum ab skrifa amtmönnum, og skora
á þá, ab hvetja til almennra samtaka í landinu, til ab koma
í "eg fyrir hallæri.

4. Vibaukaathæbi Jóns Hjaltalíns:
Ab aptan við uppásningu nefndarinnar verðí bætt:

"og skýra stj6rninni, með hverri pdstskipsferð, greinilega frá
ástandinu í landinu.

5. Vara- viðaukaatkvæði Arnljóts 6lafssonar:
Vi~ nicurlag uppastúngu nefndarinnar bætist: "og ab þeir ab
sínu leyti hlutist til, að sjá mönnum borgið meb kornvörum
og lítvegi fatækrasjébunnm, sem þess þyrfti, lán úr opinber-
um sjóði með sem beztuni kjörum ab auðið er".

MlÍlio afhent framsögu manni.
Framsögumaður (Halldór Jónsson): þab eru nú fram komin

nokkur breytíngar- og viðaukaatkvæði vib mál þetta; nefndin hefir
ekki borið sig saman um þau, svo eg get ab eins látið mína eigin mein-
ing í ljósi um þau, og byggi eg hana á því, ab þab se forsjálegra
og varriðarfyllra fyrir þíngio - hvernln sem farn kann - ab spara
ekki þær tillögur, sem lib geta átt og til heilla virðast ab horfa;
þess "egna er rg ekki mótfallinn uppásttíngunni undir 1. töluIib,
enda er hún samkvæm uppastúngunnl, sem eg með 2 öðrum þíng-
mönnum bar upp; en ar því nefndin treysti því, ab stjórnin mundi
taka tillögur amtrnannanna til greina, kom þetta atriði ekki fram í
nefudaralltlnu. En þar eb sú hjalp, sem veitt kynni verða fátækum
sveitum, mundi verða "eitt sem lán, "eit eg ekki nema orðln "og
veittur fiárstyrkur" mætti burt falla, ef þau yrði borin upp ser í
lagi til atkvæbagrelðslu. VioaukaatkvæN'ð nr. 5 er framhald ar uppa-
stringu nefndaralltslns, og hefi eg ekki heldur móti því, og verði
það samþykkt, þá vereur óþarft breytíngaratkvæ'ði þÍtlgmanndins úr
Dalasýslu, því það er fólgio i hinu. þar á móti verð eg heldur ab
" era móti viðaukaatkvæði míns háttvirta meðnefndurmanna vibvíkj-
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andi skýrslum til stjórnarinnar með hverri péstsklpsferð ; eg ætla þær
geti í öllu falli ekki korníð í hvert skipti frá öllum amtrnöununum,
eptir því sem pöstferöum hagar.

Pétur Petursson: þa\) gleður mig, all hinn háttvirti framsögu-
maður eigi er mótfallinn 1. tölulið á atkræbaskranní ; hann heit, aa

lán og Ijrirstyrkur læri sama, en þOla er ekki meiníngin; með láni
er meint fe, sem gjaldast skal aptur, annabbvort með vöxtum eoa
vaxtalaust ; en það er kunnugt, aa sumar sveitir eru svo fátækar,
að þær geta ekki borgað, og sjóOir þeirra eru aa þrotum komnir,
og til slíkra sveita er meint með fjárstyrk, nefnll., að þær feingi fe
gefins. Eg vil tiltaka eina sveit, sem svona er ástatt fyrir; það er
Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu, og svo kunna fleiri aa vera; en eg
þarf ekki ao mæla frekar með því, því að þeir, sem hafa mælt á
móti þessu nnili víð uudlrbúníngsurnræðuna, hafa sfðan gjört ser far

um aa grennslast betur eptir ástandinu her á landi, og eg vil því
óska, ao það korni með sem eindregnuetum meðmælum þíngsins til
stjórnarinnar; það er slæmt, aa það vantar marga þingmenn í sal-
inn, sein eru malinu hlynntir, en þao getur skeð, að þeir komi, áo-
ur gelngið er til atkvæða, Eg skal nú ekki tala um hin breytíngar-
eg viðauka- og varavlðaukaatkvæðin , því eg fyrir mitt leyti hefi
ekkert á móti því, aa þíngi~ feli forseta sínum, aa gjöra það, sem
hann getur, til að afstýra hringursneyð í landinu, eu eg veit ekki,
hvort það ætti að vera, eins og nefndin stakk upp á, með því, að
skora á amtmennina, því eg er viss um, að þeir gjöra það af sjálf.
um ser. Eg vll þó ekki vera á móti víbaukaatkvæbínu undir tölulíð
4.; þail er með öllu nauðsynlegt, því eg óttast, aa slíkt hafi eigi
ætíð verið eaa i:ie gjört; en það er mikil astæða að biöju amtmanu-

inu UIII að gjöra það.
Gísli Brynjúl(sson: Eg vona hinn háttvirti framsögumaður

hafi ehki viljað drótta þvf aa mer, með því, sem hann sagði í gær,
a'ð það uppgangsveður í þessu máli, sem þíngmabur Gullhríngusýslu
fyrst minntist á, upprunalega hefði staðið af mer; því það væri þó
æfinlega heldur en ekki óviðurkvæmilegt, að kenna þeim um upp-
gánginn, sem a'ð eind gerU sitt til að lægja hann, meðan hann enn
var í undirbúníngi. Eg var strax á hinum fyrsta privatfundi, eins
og líka þingmaður Borgfirðínga, á móti því, ab fara nú að knékrjripa
fyrir stjórninní- um Ijárstyrk, og þannig eins og í verkinu að afneita
þvf verzluuarfrelsl, sem víð svo leíngl höfum veríb aa berjast fyrir, undir

eins og nokkuð ábjátaN; og eg heit þá heldur, ao menn ætti aa
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reyna a~ hafa samtök í sveitum og hafa öll önnur úrræ~i á~ur, en

menn færi a~ biðja stjórnina að gefa ser eða veita það, sem hún þó
á endanum mundi ei geta veitt. En eins og hið fyrsta breytíngar-
atkvæt í þingmanns Borgflrðínga og tveggja unuara háttvirtra þíngmanna
nú er orðað, se eg ekkert 8VO luísknlegt i því sem hitt, er menn í upp-
hafi raðgjörðu ao fara fram á j og skal eg nú því ei hafa nokkuð
á móti, að gefa þvi atkvæði mitt, ef það mIÍ verða til að flýta fyrir
málinu eða bæta fyrir þvi á annan hlítt. Ilppaetringa nefndarinnar
og hin önnur breytíngaratkvæbl finnast mer þá og vera orðin ónauð-

synleg með öllu, og skal eg því að endingu að eins biðja hina hritt-
virtu þingmenn, að sýna það nú einu sinni í verki á þessu hinu síll-
asta máli, er ,'er nú ræðum her á þingi, a~ þeir vilji láta atkvæða-
greHlsluna skera úr, eins og 8VO opt hefir verið sagt, án þess all tala
svo mjög mikið um in-ert einstakt atriði, Eg held að þessu máli se
þá ei svo Illa til lykta ráðið, ef menn fallast nú að eins á hina
fyrstu uppástúngu, en fella svo allar hinar sem orbaminnst, og með
atkvæöunum tómum.

Framsögumaður : Hinn lníttvirtl þinginaour Skagfiröfuga byrjaði
sjálfur við undírbúníngsumræbuna að tala um "lIppgángsveour", og
eg Illan "el, að hann nr upp.ísningunnl mj1ig mótfallinn; svar mitt
hafði þvi einríngía þá þýðíngu, ao meira veður hefði verið mót en
með uppasténgunnl, þvi þeir, sem mæltu með henni, töluðu með al-
vörugefni í hógværum anda.

Arnljótur Ólafsson: Eg á sammerkt vib þíngmann Skagfirð-
inga í því, að eg hefi eigi viljað knékrjúpa dönsku stjdminnl UI1l
gjafir að sinni, og því var eg með í því, að berja niður gjafaveðrlð ;
en aptur á mót vona eg, að upp.ístúngur mínar, sem her standa á
utkvæbaskrannl, muni fá gott og hlítt "eður út yfir pollinn til stjörn-
arlunar, og út um landið til arptmannanna. Tilgángur minn með
uppástúngur mínar "ar sá, að þíngið leti í ljósi það álit sitt og leti
landsmenn það á ser skilja, að samtök "ær i hin bezta vörn gegn
hallæri, en styrkti þó jafnframt viðleitni Illanna til að bjarga sjálfum
ser, með þvt að leita til stjórnarinnar og æðstu valdsmanna landeíns,
þegar nú þíngið gjörir þetta, þá hefir það gjört allt, sem í þess valdí
stendur, því það hefir hvatt stjórnina, amtmennina og almenning til
styrktar og bjargar.

Ásgeir Einarsson: Hjli mer "ar aldrei uppgnngsveður og aldrei
logn í þessu máli; eg hefi haldið áfram þeirri skoðun, sem eg haíbl
í öndveröu ; eg stakk upp á því á privatfundunum, sem eg stakk
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upp á í gær, og nú er kornið her á atkvæðaskr.ina, og nú gef eg
atkvæði fyrir þvf, Eg gef ekki atkvæði m6ti þVÍ um fj;írótyrldnn,
Þ\Í eg vil ekki hindra það, a~ f;íta·kir menn, sem ætla að deyja af
hringri, taki ;í nuiti þ\-r, sem stjörnln eða aðrlr kunna ab vilja reita
þeim, og ab þeir feingi hjalparstyrk; það er ekki eins og vlð séum
að skuldbinda stjórnlna, til ab hjálpa, en samt eigum vlð ekki ab
hindra það, þaCl er merkilegt, að þetta er seinasta málið, sem rætt
er á þínginu mína, og líka seinustu ræður vorar á því, og má ske
seinustu ræbur sumra; við ættum því ekki sfzt ;lb "anda þær, og

atkvæði "or; það gjörir eingan skaba, þó ab arntmðnnunum se skrif-
ab, en þegar amnneunlrnir nú eru við, gjörir það Iítið til, þó eg

se ekki í móti Þ"í í sjalfu ser; þfngið hefir þá gjört það, sem það
gat í þessu m.íll.

Stefán Jónsson: Hvort sem mí er uppgangsveður eða logn,
5\'0 greiöl eg atkvæði fyrir 1. uppastúngunnt, einkum í sambandi víð
þá undir tölulið 5., þVÍ að þessi úrræði eru víst nauðsynleg, Nefnd-
aruppásnlngan lít af fyrir sig þykir mér léttvæg, en þegar 5. atkvæð-

inu er bætt vlb hana, bætir það mikið um. Töluliður 3. og 4. held
eg megi missast ; eg se ekki, ab þeir geti bætt mikið úr.

Guðmundur Brandsson: Eg skal ekki lá þingmanni Skagflrð-
inga, þó ab hann hafi verið á móti máli þessu, þegar því "ar hreift
her fyrst, þd a\') hann heit, ab npp.istúngurnar um það þ/i væri ekki
á gildum ;í:<tæhnn byggðar, og honum gekk gott eitt til með þetta,
þVÍ hann vildi halda uppi heiðr) þingelns og þjöðarlnnar með því

að "ýna, ab ver va-mm ekki upp á aðra komnir, og svo hélt hann,
að þetta mundi spilla fyrir fj,I rhag-mnlinu ; en mí hefir hann latíð
reynsluna sannfæra sig, og er þvf ekki mótsnúinn málinu leingur;
þaCl hefir verið talað mikið um tölullð I., hvort biðja skyldi um Ij,ír-
styrk eða elnúngis 11111lán. en sleppa hinu út úr ; en eg álít það
öldringls nauðsynlegt, ab bi?ja 11m styrklnn ; því að þó lán Ieingist,
þá er það ekki vfst, :Ib það feingíst leigulaust, og fjárstyrknrinn
getur verlð tvenns konar; hann getur verið innifalinn í leigulausu
láni og í fj;' rgjöfum, og þ\'Í vil eg ekkl, ao þessu se sleppt, þVÍ að
sumir hreppar gt'ta verið svo aumir, að hreppstjórar ekki þora ao
taka Lín, af því þeir 'ita, að þab kann ske verði ómögulegt i\Clborga
þao aptur, og þá dregst hjálpin má ske meir en skyldi; það er ekki
heldur sagt, að víða f;iH hín mí, nema með 4 rd, rentu, en það er
eingin minnkun, ao biðja um að gefa ser, þegar ekki verður öðru-
vísi ab farið ; kollektan var einmitt gjöf, sem safnað var, sökum
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harðærls, og eins gæti her a~ borið, og margt vofir nú yfir oss í-
skyggílegt, bæði útgjöld og annað, og hafa menn nokkra hendíngu
til þess aC málinu, sem á~nr var her seinust rætt. þao er má ske
hart að orbi kveðið, sem stendur í fyrstu uppasningunni, að segja ;

"yfirstandandi hallæri"; en það er "Íst óhætt 110 segja "yfirvofandi",
og mætti þ.i breyta því þannig, ef 8,'0 sýndist fara betur. Um hina
stafllöina ætla eg ekki að tala; ez gef atkvæði mitt með þeim öllum.

Framsögumður: Hinum háttvirta þíngmanni EyfirOínga þótti

léttvæg uppastunga nefndarinnar, en að víbaukaatkvæbið undir 5.
tölulið gjörð! hana góða; hann byggir þó á þv í, að amtmönnunum
se annt um malið ; nefndin áleit þetta líka, og heit því, að ekki
þyrfti að taka fram hvað eina, sem vonazt væri eptir af þeim; þeir
mundi finna þab sj;ílfir, sem bezt ætti víð. Hinn hnttvlrtl þtngmað-
ur Gullbríngueýslu heit, að þeir Iátæku víldl ekki þiggja lán, þeg-

ar þeir heföl einga "on um, að geta borgað það. þetta er þó harola
6líklegt, ef annars sannarleg neyð á ser stað ; mundi menn heldur
"ilja deya úr húngri ? þao er kann ske vel hart að orðl kveoið, að
kalla hallærið yfirstandandi, ao minnsta kosti mí nm sumartímann,

og finnst mer það að eins orðnbreytíng, þ6 "yfirvofandi" væri sett í
staðinn.

}!agnús Andresson: Eg vil einúngis votta gleði mína yfir því,
hvað "el þessu m.ili ætlar að reiða af, þó ekki liti lít fyrir það við
fyrri umræðuna; en nú er það komið í bezta horf, og þó ~agt hafi.
"erið, að nefndinni hafi ekki teklzt "el, hefir hún þó ekki skemmt
málið, og var minna víta 'ert, að hún fór of skammt eptir því, sem
þíngmönnum virðist, heldur en hefði hún Iarið of langt; nú hafa þíng-
menn sýnt, að þa:'> væri hægt að bæta úr því, og gef eg þVÍ fús-
lega atkvæði mitt fyrir þvf öllu, sem her er lí atkvæbaskranni, nema
tölulíð 2.; en eg "ii spyrja forseta, hvort ekki megi sU Saman tölu-
Iið 1. og 5., því að mer sýnist efni þeirra vera her um bil hið sama,
og þá er óþarft að endurtaka þá.

Forseti: Eg hefi skllið þessar upp.ístringnr 8\'0, ab í 1. uppá-
stú ngunni se talaCl um bænarskrá til komings ; en ef þíngiil líka "ill
fallast á tö 111lið 3., þá hefir uppastringumaður al'! tiillllið 5. hugsað
ser, að það ekki spillti, ef þfngið annars "i11 láta skrifa amtmönn-
unum, ab þeim væri líka, eins og stjórninni, bent á fjár:;tyrkinn.

Jón Hj1lltalín: Eg vil greiða atkvæði fyrir 1. tölullð, ef það
gæti greitt götu fyrir málinu, en eg óttast, að þao gjöri það ekki,

því eg held, að ef menn fallast á töluliðina 3., 4. og 5'1 þá se flýtt
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fyrir málinu sem unnt er. Eg verð a~ ítreka, a~ þa~ þarf a~ tlfta
fyrir þessu m.ili; en að senda bænarskrár til konungs, óttast eg fyrir,
að komi a~ litlu haldi f brað . Eg er hræddur um, að þa~ komi Í

briga viU hinar uppasttingurnar ; því að þegar Mið er að rita bæn-
arskrá, geta arutmennlrnlr sagt: "eg veit nú ekki, hvað gjöra skal;
eg veit ekki, hvað stjórnin vlll ; nú er málið komið til hennar; eg

vil bíða og sjá, hvað hún gjiirir". Eg held menn lofi meiru, en menn
geta ent, ef svona er að farið; en alþíngi getur, ef þVÍ svo sýnist,
skorað á stjórnina, að gjöra það, sem hún getur; en í hitt er ekki
lítið varið, að amtmennirnir riti stjórninni og skýri henni frá astand-
inu með hverju pdstsklpl, og þll getur stjórnin gjört, hvað henni
þykir tiltækilegt og hún getur forsvarað fyrir ser ag öðrum. Eg
skal segja sögu, sem gjörir þetta ljést ; her um ári'ð varð hringurs-
neyð éí Grænlandi, og kvað svo mikið að því, að menn litu selskinn ;
sagan kom til Kaupmannahafnar; blöðin urðu uppvæg, ríkisdagur-
inn varð uppvægur. og segir við stjórnina: 6skiip er að heyra þetta,
þVÍ gjörlð þið einga ráðstöfun? Stjórnin, sem ekki viss! greinilega,
hvernig ástandið var á Grænlandi, fór til verzlunarstjdrnarlnnar græn-
lenzku, og htin fekk ofanígjiif fyrir ráðstafanir sínar. Af þessu sest
nú, að það er áríðandi, að stjdrnln viti nákvæmlega, hvernig lí stend-
ur (Guðmundur Brandsson: Her er eingin kondngsverslun.) rað
gildir allt að einu, og þó her Be nú eingin einokun, þá er samt ;1-
standið full Iskyggilegt her, og það liggur bein skylda rí stjórninni,
að hjálpa, þegar svo stendur á. Eg veit ekki, hvort málið vlunnr
mikið við það, að stjórnarherrann velti því svo og svo leingi fyrir
ser, og se að bera það fram fyrir koming voru. þetta getur allt
verið gjört Í beztu meíníugu, en það dregur tímann og gjörir hjálp-
ina, sem með kynni að þurfa, of seina. Her eru 2 vegir, til að ná
hjálp, annar er stuttur, en hinn er lángnr; eg held því, að það se
ekki svo galið, að fela forseta það á hendur; hann er her við hönd-
ina og gjörir hvað hann getur við landsmenn og amtmenn, því latur
er hann ekki, og hann á hægt með að Iljli, hvernig tíðin hagar ser,
og hvað gjiira mætti eptir kríngumstæöunum. Eg er og Vi5S um,
að hann framfylgir því "ið amtmennlna, og það er einmitt það, sem
liggur í 3., 4. og 5. nppástringunnl ; það er beini vegurinn. Við
staflið 1 liggur þar á móti bænareknirvegurinn belnastnr fyrir. Eg
verð að halda fast við stefnu nefndarlnn.ir, en ekki af þVÍ, að eg
eigi viðurkenni, að tölul. 1. se "el hugsaður, en hitt er styttra og
gjörir fljótari áhrif á málið.
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Indriði Gíslason: það má sannast á þessu nefndaráliti, a'ð
það se betra að gjöra liti~ og vel, en mikið og illa, og sýnir það,
hvað fljlítt varð hresst upp á það. Breytíngaratkvæðl mitt þykir nú
orblð 6þarft; það er mí að sönnu satt, því eg vissi ekki, þegar eg
tók mer það, að tölulíðír 1. og 5. yrði svona orbablr, en eigi að
síður verður það samþykkt, því það felst i þeim, ef þeir verða Sam-
þykktir, sem eg vona ao verði. En þegar eg mí fer að skoða huga
minn um atkvæðaskr.ina, þ/í held eg, að eg halli mér að flestu, sem
á henni er, því það vakir fyrir mer, að það se eins og þegar mað-
ur blður um nauðsynjavöru í kaupstað, sem litio er til af, eða er
haldið í, og því er bezt, að biðja um mlklð, því þ;í kann maður að
fli nokkuð, og því sýnist mer ekki skaði ao vótera fyrir flestu, sem
er á atkvæðaskr.ínnl, úr þVÍ að þ íngíð fór ao taka rnalið til með-
Ierbar, hvort sem var.

Páll Sigurðsson: Eg get ekki verið á sömu skoðun og hlun
h;íttvirti 6. konúngkjörnl þíngrnaður, að óþarfi se aa rita bæn-
arskrá til konúngs, því við vitum það, aa amtmönnum tekst ekki
allt af að koma á almennum samtökum, þVÍ síður aa menn geti
komið þeim á lít um allt landlð ; því það er víst, þó að sem stend-
ur se ekki hallæri, þá þarf mí litlu til að bæta, að það verði, og
ekki Illít eg suðuramtíð betur á vegi, en hin, heldur lakar "egna
þess atvinnustofninn er fallinn sökum fjárkláoan~, en það er seint
a~ byrgja brunninn, þegar barnið er dautt. Eg álít þess "egna ráð-
legast, bæði að skrifa stjórninni um, að veita góða undírtekt uppá-
stúngum amtmannanna, og líka að forseti riti amtmönnunnm, því
þá hefir þíngíð gjört allt, sem í þess valdi stendur. Eg ætla því
að halla mer ao flestu því, sem stendur her á atkvæbasknínnl, því
eg er viss um, að það hafi beztan árángur víð stjórnina, ef mál
þetta kemur bæði frá amtruönnunum eg þinginu.

Framsögumaður : það getur verið, að eg hafi mísskllíb þfng-
mann Gullbrfngueyslu, að eg nefull. hafi skilið það um einstaka
menn, sem hann hafi meint til sveitastjórnanna j en ástæða mín á
móti því "ar gild allt að einu fyrir það.

Páll bIelsteð: Eg held þab se aoalatriðib í þessu máli, að sem
fyrst fúist vissa fyrir einhverju peníngaláni, því þar um hefi eg alls
eingan efa, ab hinir fátækari hreppar verba að lá peníngalán, ef þar
á ekki að verða hringur og dauði, En þegar kaupmenn vita, að
andvírbið, að peningarnir eru til, þ,i munu þeir sjá um, að kornið
vanti ekki. Eg fyrir mitt leyti mun gera atkvæði mitt fyrir öll~ Því,
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Sem stendur á atkvæðaskr.innl. Mer finnst þetta vera svo mlklb
alvörumal. a~ menn eigi að leyta á tvo vegi, bæði fyrir milligaungu
konúngs{ufltrúa til stjörnarlnuar, og fyrir milligaungu [orseta vors
til amunnnna.

H. Kr. Friðrik.~son: þa'ó hefir verlð talað nm eitthvert hass-
"iðri á heimulegum fundi í þessu m.ill, en eg verb að játa, að eg
þekki ekki þessa bylji. Eg verð að j;íta það, a?! eg veit ekki til,

að her á Suðurlandi se nokkurt hallæri, heldur að eins harðæri, og
kann eg ekki víð, að fara að blöjn stj_lrnina um styrk þó nokkuð
harðní í ,íri, því að þó að þab se regn f dag. þ;i get eg ekki rablð
af þVÍ, að hallæri ve rl',i þetta ár. Þíngmenn hafa líka sagt, að þetta
se einringis j!jört fyrir Suðurland, en þar er sannarlega ekki ver á-
statt, en í öðrum pörtum landsins, þa~ er opt skýrskotað til Akra-
ness, en þa~ hafa líka borizt híngað sögur rir Mýra:;ýsln, að menn
hafi orðlð þar að skera kindur fyrir sumarm.íl ser til matar, en á
Akranesi mun þaCl þó helzt hafa korníð af því, að þar tók að fisk-

ast svo seint, og eg held menn hafi ekki getað kallað neitt hallæri
hj.i þeim, þv] hreppstjdrlnn kom her, og let :ler nægja með a?! kaupa
2 eða 3 tunnur af mat, Eg held það se þVÍ eingin astæða til, að
fara til stj<Írnarinnar, eða ao fara að skrifa amtmiinnunum UIII þetta
mal, því eg er sannfærður um, að þeir gjiira það, sem í þeirra valdi
stendur. þíngmaðurinn Ini Gullbrlngusýslu sagl':i, að reynslan hefði
Sannfært þíngmann Skagflrbínga um, að þörf væri lí, ;I?! fara ab leita

ser hjnlpar ; en eg get nri ekki skilið í, hvaðan hann hefir feinglð
þá reynslu, því að til þíllg~ins hafa ekki komið neinar skýrslnr um
hallæri, nema SIÍ eina bænarskrá frá Melasvelt. Eg mun því ekki
gefa atkvæöl mitt með neinu af því, sem stendur her ri atkvæða-
skr.inni, því mer þykir þess ekki þörf, fyr en hullærið dynur yfir .

.Jón Sigurðsson fd Gautlöndum: Mer þykir það nokkuð "krít-
i'b, a~ þíngmacur Reykjavíkur sku\l ekki vllja, að menn fái neina
hþilp fyr, en menn eiga ekki leingur til næsta mál", því þri vill hann
þó ab líkindum láta hj.ilpa j en eg er hræddur um, að það verði
leingra en á milli brirs og bnð-tofu, að fara í hvert skipti suður til
Danmerkur, þegar menn eru orðnir bjargþrota , og að björgin þá
komi sem optnst 1I111seinan. Hann vill ekki Lita kalla þetta hall-
æri heldur harðærl, en eg veit nú ekki hvað mikill munur kann mí
að vera á þeim orbnm ; en 8\'0 miklb er "íst, að það lítur lít fyrir
hallæri, ef það er ekki þegar komið. það er annari! skrítið, ab það
er eins og komlð se við hjartað á sumum mönnum, þegar talað er
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um, a'b harðara se ber sunnanlands, en annar-tabar ; eg held það se

þó auðvitað, a'b svo muni vera, þegar aðalbjurgræt lsstof'n manna er
ab kalla gjörfallinn, og ekki nema 2 kindur Ii hvern Iullorðinn mann,
eptir því sem sagt er, her í suðurumdæminu, og þó hart hafi verið
f Norðurlandi í vor, þá er abgætandl, a'b þar er bjargræbisstofninn
a'b mestu leyti óskertur, svo að ef bærilega lætur í arl, þá munu
menn komast þar af eins og nmt er; það hafa komið her fram
ýmsar sögur, til dæmis úr Mlíla"'ýslu, eptir einhverjum friinskum
kapteíni, sem einginn veit deili á, og held eg þær frettir ile harðla
óáreiðanlegar. Annar helðraður þíngmuður var eitthvað aC! tala um,
hvernig skarntað hafi verið í Húnavatnssýslu í sumar. Þe~sir menn
hafa nú einmitt verið a'b berjast við skuggann sinn, því vi'b Nor'b-

lendíngar höfnin llldrei borið á móti, og eg skal ekki bera á móti
því, að þar hafi verið víða hart Ii milli manna næ ..•tliöinn vetur og
vor; en eg verð öldringis ab vera lÍ móti því, að safnað se gjöfulII

handa okkur þessa vegna, eins og kollektunni furðum, því það álít
eg sannköllu'b neyönrúrræbi. þa'b eina, sem mer finnst ta landi fyrir
þíngi'b að gjöra, er að reyna til, a() fá þetta brnbabyrgðal.ín handa
þeim, sem þnrfa eður vilja; og 6\"0 ef þínginu ,.;ýni.~t það hara nokkra
þýðíngn, n'b skrira amtmdnnunum, sem eg, eins og eg hefi fyrri sagt,
se ekki að komi að mikln liði.

Framsögumaður : þa'b er nri einringis hinn háttvirti þíngrnað-

ur Reyhíkínga, sem eiginlega hefir verið mritmæltur málinu í þetta
sinn, . og legg eg þa'b eins öruggur fyrir það undir athæti þíng-
manna, með þ\"í mritmæli hans að nokkru fella sig sjálf. þa'b hefir
fleirum en mer orðið að hneykslast á því, að hann lætur ser svo
annt um, að Iáta það heita svo, sem ástandlð í suburumdæminu se

ekki lakara en í hinum; hann segir, að Ijlítar sögur hafi líka komið
að norðan; en suðuramtíð er þó ekkert bættara með því, og þa'b

er eins nauðsynlegt, ab bæta úr vandræðum, hvar sem þau eiga ser
sta'ð. Lokstns skal eg geta þess, að eg þyl,i"t ekki hafa verið sjálf-
um mer ösamkvæmur fyrir það, þó eg slakarj til í nefndinni, en
hafi mi aptur heldur stutt það, er eg þli gal' eptir, því eg gat gelngið
að því vísu, a~ ef þíngmenn vildi ganga leingra en nefndin, mundi
koma fram breytfngaratkvæbl þar um.

Jón Sigurðsson frá Tandraseli : þa~ hefir einginn gjörzt til ab
hefja mótmælt í þessu máli, nema sá háttvirti þíngmabur Reykvík-
inga, og kenni eg í brjéstl um hann, ef þíngi'b lætur hann verða

einn á bandi; hann er ekki brjó:ltgó()ur við Mýramenn, þar sem hann
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segir, a'6 þeir eigi svo bágt, a'6 þeir verði að skera feo ser til bjarg-
ar á vorin, en vill þó ekki leggja neitt gott orð til, a~ þeim verði
hj.ílpað ; hann er líklega hræddur um, að koruingurlnn se svo fátæk-

ur, að hann ekki geti bæði hjalpa'6 þessum, sem nauð líða, og orðið
við bæn hans, sem hann "ar ao drífa fram í gær, að bæra ,'i~launin
sín og allra hlif'ðíngjanna, og "i11 hann svo ekki láta þessara aum-
ingja bæn vera að spilla fyrir því máli. Hann er annars kunnugrt
í Mýrasýslu en eg, þVÍ ekki vissl eg til, að menn skæri þar Í vor
fe ser til bjargar, en "egna heyleysís og harðínda var þar skorið
sumstaðar, þó ekki svo, a'6 orð væri ii því gjörandi, en það var satt,
að menn höfðu það fe ser til bjargar, því það var ætt, það þurfti ekki

að grafa það með hlíð og h úi ofan í jörðina, svo það eitraði ekki
loptíð. Mer líkar mí m.ilefnlð langturn betur núna, eptir því sem
atkvæðaskráin er orðin, heldur en þegar það kom frá nefndinni, og
vil eg nú samþykkja alla tölulíðlna, sem á henni standa, því þá se

eg, að það er orðlð verk úr því, og alþingi getur ekki meira. þao
mun annari! ekki af veita, þó þetta se gjört vegna Suðurlandsins,
þar sem fe'6 er falllð, því þó fólk bjargaðist næstliðinn vetur, marka
eg ekki, því bæbl höfðu menn i fyrrasumar vörurnar, ullina og tólgina
af fenu, sem fellt var tir klabanum, og gátu þvi felngið björg úr

kaupstaðnum. og svo áttu margir Idáoafe, sem þeir skáru til búa
sinna í haust e<>var, nú er það ekki til að skera í haust" og mí
voru ekki vörurnar til að láta i kaupstaðinn í sumar, og ef að gagns-

1itlar verða nú kýrnar, þá held eg að horfi til, að einhverstabar verði

bágt í 'vetur.
Sveinn Skúlason: Mer þykir leiðinlegt, a'6 eg skuli ekki geta

verið að öllu leyti á sama máli og þíngmaðurlnn frá Reykjavík, Því
eg er hræddur um, a'6 hann muni verða einn á bandi, og eg skyldi
líka hafa gefíb atkvæði mitt með honum í þessu máli, ef eg tryði
því, sem hann segir. Hvað sem franskir kapteinar kunna ab segja,
þ,i er eg ekki hræddur um Norðurland, og þar hefir amtmaðurinn
líka gjört þær raðstafanlr, sem gjöra þarf, en þíngmaðurlnn frá
Reykjavík segir oss ekki, hvort slptamtmaðurlnn hafi gjört það.
Þingmanninum hefir líklega gleymzt það, einmitt vegna þess, að hann
hefir vitað, að það væri satt. Eg mun því gefa atkvæði mitt fyrir
uppástúngn nefndarinnar og tölul. 5.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þá álít eg ályl-tarum-
ræðu þessari lokið, og skal eg þá biðja hina heibruðu þingmenn, að
gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskránni.
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Geingu menn þá til atkvæða, og fellu atkvæðln þannlg:

1. Uppástúnga Arnijóts Ólafssonar, Ásgeirs Einarssonar og Peturs
Peturssonar, samþykkt með 21 atkv. gegn 2.

2. Breytíngar- og víðaukaatkvæði Indriða Gíslasonar, tekið aptur
sem Innlfallð i tölullð 5.

3. Nefndin (upp.istdnguatrlðtð), samþykkt með 21 atkv. gegn 2.
4. Víðaukaatkvæðl Jóns Hjaltalíns, samþykkt með 15 atkv. gegn 8.
5. Vara-víbaukaatkvæði Arnljóts Ólafssonar, samþykkt með 21

atkv. gegn 2.
Forseti: Eg vil blðja hina heiðruðu þíngmenn a~ koma sem

allra fyrst til mín með þau ;íIitsskjöl og bænarsknír, sem eptir eru

öupplesnar, og skal eg SYO akveða fund til næsta dags kl. 10.
Fundi slítið.

18. ágúst -fertugasti og annar fundur.
Allir á fundi. þingbók frá seinasta fundi lesin og samþykkt.
Varaforseti tók forseta-sæti~ og stjórnaM fundi þar til forseti

kæmi.

Varaforseti: Samkvæmt dagskránni verða þ;í lesin upp þau á-
litssl,jöl og bænarskrár, sem enn þá ekki hara verlð bornar undir
þínglð, og skal eg því blðja hina heiðruðu framsögumenn málanna,
að koma fram.

Voru þarnæst upp lesin og samþykkt frumvarp til álitg~kjala og
bænarskráa sem fylgir:

1. Frumvarp til álitsskjals í málinu um endurgjald jarða mats-
kostnaðarins, þannig hljóðandi:

T iI k 0 nún g s.

Yðar konúngleg hátign hefir láti~ leggja fyrir alþíngi frumvarp
til opins brefs, um það, hvernig endurgjalda skuli kostnað þann,
er rlslð hefir af jarðamati lÍ Íslandi, og til bníðabyrgða hefir greidd-
ur verið úr jarðabékarsjéðí Íslands.

Þíngið kaus þriggja manna nefnd til að rannsaka þetta mál, og
ræddi það síðan lÍ tveim aðalfundum lÍ lögskipaðan hátt, og leytir
þíngi~ ser her með allraþegnsamlegast að segja álit sitt um málið
á þessa leið.
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Af ástæðulll frumvarpsins nuí sj;l, að kostnaður allur til hins nýja
jarðamats er talinn 8,360 rd. 82 sk.; þar af em 5,720 rd. 92 sk. fyrir
jaröamntið sj.ilft, er fram fór 1849 og 1850. en 2,639 rd. 86 sk.

er síðari kostnaður, er leitt hefir af endurskoðunum jarðamatsins.
Þenna tvennskonar kostnað virðíst þínginu að se ástæða til að að-
greina, bæði af því, að tilskip. '27. maí 1848 7. gr. gat naumast
haft tillit til annars kostnaðar, en hins fyrnefnda, er stendur beint
í sambandi við jarðamatið sj.ílft, og svo YCgna þess, að hinn stðar-
nefndi kostnaður er annars eðlis, þar sem nefndin í Reykjavík var
kenringleg nefnd, og iitreikníngnr jarðabókarinnar var gjörður í skrlf-

stofum stjórnarinnar. þessi síðarnefndi kostnaður virðist því vera
reWlega heimfærður til skrifstofukostnaður. Alþíngi 1857 sýnist
einni~ hafa litlð þannig á málið, þar sem það hefir fellt úr ákvörð-
unilla um endurgjald það, er farið var fram ú í upp.istiingum stjórn-
arinnar (alþínglstið. 1857, Ll". 76, 999). Þes~ vegna viroíst þíng-
inu, að elmingis hinn fyrtaldi kostnaður, 5,720 rd. 92 sk. ætti að
jafnast niður ~ijarðirnar eptir hinu nýja jarðaurati.

Alþíngi hlýtur að öðru leyti að vera öldringts samdóma frum-
varpínu í því, a~ þessi niðurjöfnun kostnaðarlns getur ekki fram farið
fyr, en hin nýja jarðabók er búin a~ fá lagagildi. En þar eð þmglð
getur gjört r;\o fyrir, að jarðabdkln nái ekki lagagildi fyr, en í far-
dögum 18ö3, og að þar að auki geti auðveldlega svo farið, ao hún
verði lögb undir meiri eða minni endurskoðun, þá virðist þínginu of
snemmt nú að ráða yðar korninglegu hátign til, að láta frumvarp
þetta koma tit sem lagaboð, og þess vegna leyfir þíngtð ser alIra-

þcgnsainlegast með 16 atkvæðum gegn 8:
að ráða [rá, að yðw' konúngleg hátign samþykki þetta
[rumvarp sem lagaboð að svo komnu.

Reykjavík, 18. ,ígúst 1859.
Allraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson. Páll Sigurðsson.

2. Frumvarp til bænnrskr.ír í málinu um endurqjald [jár-
val'ðctrkostnaðarins í 'Vestur-Skapta(ellssýslu, þannig hljéðandl :

T iI k 0 nún g s,

Þíngma~urinn úr Austur-Skaptafellssýslu hafði fyrir þetta al-
Þíngi til ílutníngs, og lagði fram fyrir þínglð umkvörtun með sam-
tals 182 nöfnum frá Klelfa- og Lelövallarhreppsbrium í Vestur-
Skaptafellssýslu yfir því, að amtmaðurinn í suðuramtínu hefir aptur
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og aptur afsngt þeim um, að þeir feingl endurgoldinn kostnað, er
þeir vörðu sumurin 1857 og 1858 til þess, að halda verðl á svo
nefndu Fjallabaki, þar sem afréttir Skapt.irtúngu- (efri hluta Leið-
vallarhrepps) manna liggja saman við af'n~tti R;íngvellínga, svo að
þeir feingi varnað ritbreið .slu fjiÍl'kláúafaraldursins fni Rangnrvalla-
sýslu til Skaptnfellssýslu.

Bæði af því, aú umkvörtun þessi var byggð á beinni neitun

yflrvaldslns, af því ýmsar aðrar bænarskrár, umkvartanir og uppá-
stringur komu þar að anki til þessa þíngs úr ýmsum áttum, er lutu
að því, ýmist at) fyrirkomulagi á stjórn og meðferð jafnaðarsjóðanna

her á landi væri í ýmsu ábótavant yfir hiifuú aú tala, ýmist að á
þessa sjó'Oi væri á stundum lagour ýmislegur kostnaður, er vafasamt
væri UIlI, hvort hann væri heímílaður í lögum, og af því aú efni
umkvörtunarínnur var svo varlð, þótt Mn sjálf væri-einstaklegs eðlis,

aú spursmalið þar um og rirgreiðsla þess má hafn verulega almenna
þýðíngu, þá frammi stundir, um það, hver gjöld eigi að hvíla eta
-ekkí ;i jufnnðarsjéðunum, bæði til varnar útbreiðslu almennrar og skað-
værmar kvíkfj.írveíkl yfir höfuð að tala, og ser í lagi til varnar í
ritbrelðslu fjárkl;íðans hera'Oa í milli, þ;í fannst þinginu a'O ekki ætti
ne mætti vísa umkvartendurn frri afskiptnm þíngsins til hlutaðeig-
anda yfirvalds eða ráðherra, heldur værl yfirgnæfandi ástæða til, að
taka mál þetta til reglulegrar meðferðar samkvæmt síðara kafla 77. gr.
alþfngístllskípunarlnnnr, og kaus því þíngtð þriggja manna nefnd í IlIlÍliú.

þegar þíngmuður Rángæfnga nokkrum dögum sföar bar upp

samkynja umkvörtun fyrir þingið yfir því, að nokkrum Riíng.irvalla-

sýslubuum hefði á sama hátt verlð synjaú um, að fii endurgoldinn
úr jafnaðarsjóðnum kostnað, er þeir í hinu sama skyni höfðu varlð
1858, að öðru leyti til þess ao verjast því, ao fj1ÍrkLíðinn út breidd-
ist frii hinum vestari héruðum sýslunnar austur yfir Markarfljét, en
að hinu leytinu til þess, að verða samtaka Skaptfellíngnrn í því, a'ð
"arna útbreiðslu klaðans austur yfir til þeirra, fjallabaksmegin, þá
varð þíngíð at) ;ílíta réttast, að vísa þessari nmkvörtun til álita og

meðferðar í nefndinni, er þegar var sett í Skaptafellssýslunuillnu.
Álit og uppástringur nefndarinnar um þessar tvær umkvartanlr

var síðan ítarlega rætt lí 2 aðalfundum, ;í lögskipaðan luítt, og

leyfir þfngtð ser !IIí allraþegnsamlegast að bera lIPP fyrir yður kon-
únglegu hátign .ilit sitt og tilliigur um málið :i þessa leið.

Hvað ahrærir upphæð þessara varbkostnuða, sem þeir hafa kraf-
izt hvorir um sig, Skaptfellfugar 457 rd. 64 sk. og Riíngæíngar 239
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rd. 88 sk, að f;í endurgoldinn, þá er henni ekki m6t mælt af amt-
inu í neiuum þeim bréfum, hvar í það hefir afciagt endurgjaldið,
hvorki til bclðnndanna sj.ílfra, ne í brðfl 15. f. m. til nefndarinnar,
sem sett var í m.ilinu, ne í bréfi til alþíngi~rorsetans áhrærandi
varbkostnab Rtingrelnga.

[iínglð gat ekki ar þeim brMlI1II suðurumtsins, er lríu fyrir, og
af umræðum m.ilsins í þínglnu komizt til annarar nionrðtö'ðu en
þeirrar, að neítun suðurarntsins væri, ef ekki eingaungu, einkanlega
byggð á þrí, a?J yfirvaldið skipaði 8"0 fyrir með bréf 29. apríl 1858,
að allt geldíð í Rringurvallasýslu og öllum hinum vestari sýslum í
amtinu skyldi baoa og saman reka ;i til tekna staðl í hverri sýslu
og valda þa(j þar; því hclði Rángæíngar hlýðnast þessari sklpun, þ.i
hefði þelr ekki þurft ao hafa neina sérstaka verði, þá hefði og ekk-
ert fe þeirra komið á afrett, og þ.í hefOi Skaptfellíngar ekki þurft ao
hafa neina verðl á FjaJlabaki. En þar sem það er upplýst, að Rang-
árY;lllilsý"la er ein hin [jölbyggðasta og þéttbyggðaeta sýsla og með
fjárríkari sýslum landsins, og heit enn öllum fj<Írfjölda sfnum óskert-
um sumarið 1858, þ.í urðu n.ílega allir þeir þíngmenn, er þekkja til,
hvernig landslagi og búfj.írhögum hagar bæbí þar Í sýslu og rí'ðast
hér á landi, a?J vera á einu mali UIIl það, að RiÍugæíngulll hefti
verið ómögulegt að hlýðnast þessari skipun suðuruntsine, því luin
hefði orðið ab leiða til þess, ef henni hefbi verið fylgt, og þeim
hefðl þar með verlð melnað að reka geldf'éuaðtnn ,i afrétti, að allt
sauðfé þeirra, bæði geldlé og ærfe, hef(j! hlotið að hórast uiður og
verða alveg ónýtt til Inilags um haustið og til ásetníngar um "etur-
inn, og af þrí hefði ekki orðið n.íð augnamiði h.íyfírvaldslns, því allt
af hefði nokkuð sloppið IÍr heimnvöktun, eins og líka var víðurkennt
á fundi ýmsra hinna helztu suöuraiutsbænda með amtmanni þeirra
vorinu fyrir 1857, þegar þetta sama spursmal kom þá til álita á-
hrærandi sauðfénað Árnesínga, Borgflröínga og Gnllbríngusýslubúa.

þingið varð því að sannfærast 1I1Jl, að Rangæíngar hefði ekki
getað hlýðnast te'ðri skipan amtsins eins og hún lá fyrir, og eptir
því, sem þá stóð á, né verið mögulegt, a'ð halda sauðfénaði sínum
frá afréttum, nema þá að eins, að þeir þar með bökuðu ser almennt
og ömetanlegt ~jón; en þar af leiddi aptur, bæði að þeim hafi verið
nauðugur einn kostur, að kosta til varða milli hinna klaðasjiiku og
ósjúku .sveita þar í sýslu, og ao Skaptfellíngar og Ríugvellíngar hefði
í annan stað orðið að halda trygga verði á hinu svo nefnda Fjalla-
baki (þar sem afréttir Rángæínga og Skaptdrtúngumanna liggja sam-
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an og almennar sarngaungur gelMjárins hvorutveggja eiga ser stað á
sumrin), til þess a'b varna útbrelðslu klábans frá hinum sýktu sveitum í
RánglÍrvallasýslu (Landmanuahrepp, Rring.írvöllum og Fljétshlíð) austur
yfir afrettina til Skaptafellssýslu, og virðast líkar varnir alveg sam-
kvæmar því, sem bæ'úi stjórnin og háyfirvöldin hafa fylgt fram fyr
og síðar í kl.íðam.ílinu, og sem að öCru leyti líka virðist liggja til
grundvallar fyrir teori skipun snðuramtslns 29. april f. H., til þess
a~ "arna sem rækilegust samgaungum á sjriku og ösjúku fe, til þess
þar með ab varna frekari útbrelðelu fj;írkláðans.

Þíngi'b varð og í annan stað ab finna yfirgnæfandi ástæðu til
þess, að taka til greina þí\ sanuglrnls- og réttlætiskröfu, er Skapt-
fellíngar og R:ingæíngar ætti á því, að fá þenna varðkostnað end-
'urgoldinn úr jafnaðarsjöðí suðuramtslns.

Her "ið virtist þinginu HI'~a að taka til greina, fyrst þab, að
nálega allur kostnaður við tilraunirnar til þess, að varna ritbreiðslu
fjárklúðans í þeim sýslum amtslns, þar sem hann hefir komlb, og
til þess uð npp ræta hann, hefir YCl'Íð lagður ii [afnaðarsjúðlnn, bæði
kostnaðurinn "io verðinn ,i fjöllum sumarið 1867, til þess að varna
fj:írklá~anum fr,i Árnessýslu uo lít breiðast fyrir samgaungur til Norð-
urlands, og eins að mestu eða ölin leyti, allur kostnaður viú lækn-
íngar klábans, svo að eigi hefir a'b eins til þessa hvorutveggja "erið
"varíb talsverðum eptírstöðvum, er sjóúurinn átti, áour en klabafar-
aldrið fór að gánga her yfir, heldur hefir og í því skyni verið tekið
upp ,í jarna~al';;jóð suburamtsíus 6,000 rd. lan í þessu skyni. Og
í annan stað virtlet þínginu, að þess bæri ab gæta, að þar sem nú
11111 mörg hin næstkomandi IÍr verbí óumflýjanlegt her í suburamtinn
að jafna niður og leggja <i lausafj.irhundruðin, sem er hinn eini gjald-
stofn, er öll gjöld jafnaðarsjdðanna hvíla á, töluvert meiri upphæð, en
að undanförnu, bæði til að endurgjalda smásanian fyr teða 6,000 rd.
skuld, og sakir þess, ab hin tfundarbarl lansafjnrgjaldstof'n er 8VO

Ijarskalegn saman geingin og rýrnabur, fyrir aflelðíngar fj,írldábafar-
aldursins í öllum sýslum amtsins, nema í Skaptafellssýslu og í 2 aust-
ustu hreppum Rángán-allasý:;lu. þar sem faraldrið er enn ékomlð,
þá leíðír her af, að langmestnr hluti [afnaðarsjóðsgjaldanna í amt-
inu, bæbl til þess að kvitta hinar áfölInu skuldir sjóðains út af
kláðalækníngum og kláðavörnum með fleiru, og til hinna vanalegu
árlegu gjalda er ii sj6ðnum hvíla, hlýtur nú um mörg hin næstkorn-
andi ár að koma lángþýngst og fram yfir alla rétta tiltölu niður
einmitt á Skaptafellssýslunum og þeim 2 hreppum í Rángárvalla-
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sýslu, sem enn eign óskertan fjár8tofll sinn, er menn þ6, eptir því,
sern íjrirklúðlnn híngað til hefir ritbreibzt her, bæöi um heröoin og

fr:í einu hera'Oi til annars, nefuilega, eptir því, sem enn er kom-
i~ í ljós, eingaungu fyrir samganngur og skort :1 tryggulll vörð-
nm gegn þeim, einmitt verða ao þakka þeim vðrðnm Skaptfellínga
og Rringvellínga, sem her ræðir um no þeir hafi kostað til, en þó
verlð synjao um, að fii þann kostnað endurgoldinn tir jafnnðnrsjéðn-
um, jafnframt og þeim þó er sýnt fram lÍ, ao þessi hinn frelsaði Ijáretofn
þeirra verði framvegis no bera meiri hluta þess kostnaðar, er í hin-
um sýslum amtsins hafi verið varið, til að varna útbreiðslu fj:irkláð-
ans bæði meo vöröum og lækníngum.

Alþíngi varð því að finnast yfirgnæfandi ástæða til, að gefa þess-
um umkvörtunum hæfilegan gaum, en þ6 varð þingið, með tilliti til
þess, hvernig efnahag og gjaldstofni juínaðarsjéðslns í suðnranitlnu
væri nú kornið, að álíta réttast, uð hafa þann fyrirvara í allraþegn-
samlegustnm bænaratriðum sínum um þetta mál, bæði að varðkostn-
aðurinn yrði að eins endurgoldinn á 3 hinum næstu árum, ef efna-
hagur sj6ðsins væri á svo völturn fæti, að hann gæti eigi greitt
þenna kostnað í einu lagi, og sömulelðls að beiðast þess allraþegn-
samlegast til vara, að þessl varðkostnaður yrði greiddur annaöhvort
í einn lagi etur á 3 næstu árum af þeim 4,000 rd., sem árlega eru
veittlr í Ijarhagslögum til övíssra útgjalda á Ídlandi.

Af framan skrifuðum astæðum leyfir þíngið ser allraþegnsam-
legast með 15 atkvæðum gegn 5 að beiðast þess:

1. Að yðar kom1nglega hátign vilji mi1dilegast skipa, að hinn
um ræddi kostnaður fyrir Skaptafellssýslu 457 rd. 64 sk.
og Rángárvallasýslu 239 rd. 88 sk., samtals 697 rd. 56 sh.
yrði sem fy'rst endurgoldinn hlutaðeigendum (samþykkt
með 18 atkvæðum gegn I),

2. annaðhvort úr jafnaðarsjóði suðuramtsins (samþykkt með
15 atkvæðum gegn 5), eða

3. (til vara) af þeim 4,000 rd., sem ætlaðir eru til 6vissra
útgjald(~ á Íslandi (samþykkt með 16 atkvæðum),

4. Ef efnahagur sjóðsins er á svo völtum fæti, að þetta gæti
eigi orðið borgað allt i einu, þá að það feingist borgað
að fullu að 3 árum het' frá (samþ. með 14 atkv. gegn 6).

Reykjavík 18. ágústm. lR59.
Allraþegnsamlegast,

Jón Guðmundsson. Stefán Eiríksson.
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· 3. Frumvarp til bænarskrár í (jál'kláðamálinu, þannig hljéð-

andi:
T iI k 0 nún g s.

Til alþíngis komu a?l þessu sinni 4 bænarskrár tir 4 kjördæm-

um landsins, og ásamt þeim 2 áskornllir til þingmanns Hrínvetnmga
með samtals 366 nöfnum, þess efnis, að þíngi?l sendi yðnr kg!. há-
tign allraþegnsamlegastu bænarskrá 11 III , að varna ritbreiðslu Ijarklað-
ans með fulltryggum vörðum, ao ritrýma sýkinni með nlðurskurðí
alls hins sj lí Im og grunaða fj.ír á Suðurlandi, og að halli srí, er af
niðurskurbínum leiddi, yrði bættur hlutaðeigendum Hf þeim 30,000
rd., er rfklsþfnglð hafði "eitt til a?l títrýma sýkinní her á landi.

Þíngið kaus 7 manna nefnd í málið, og þá er hún hafði sagt
um það álit sitt, var það ítarlega rætt :i tveim aðalfundum á lög-
skipaðan hátt, og leyfir nri þíngíð ser allraþegnsamlegast a?l bera
upp fyrir yðar IWIlIÍngl. h.itígn :ílit sitt og bænir á þessa Ielð.

Þegar fj:írld,íM sri, er enn geisar her á Suðurlandi, hafði verið
her eitt :ír, bauð stjórn yðar h.ítlgnnr með bréfi, dagsettu 30. apríl
1857, öllum amtmönnum að eiga fund með ser í Reykjavík, til að
semja frumvarp, er konúng.qfulltrúinn skyldi leggja fram á alþíngi,
er þ:i var haldið um sumarið. Var þeim bent til þess í bréfinu, að
íhuga ser í lagi það tvennt, hvort og að hve miklu leyti niðurskurð-
ur á hinu sýkta fe skyldi eiga ser stað, og hvernig kostnað þann
skyldi endurgjalda, er rlsi af öllum þeim raðstöfuuum ; en alþingi
var gefinn Jullur HiggjafalTettur í máli þessu. Lagafrumvarp þíngs-
ins var I1IÍ eigi samþykkt sem brnbabyrgbarlög. Síllan fól stjórn yðar
hátignar í bréfl 30. september 1857 stlptamtmanninum á hendur,
að gjöra allar þær rá?lstafanir, eptir ráN dýralæknanna, er hentugur
þætti til þess að ná tilganginum, og þ:i einkanlega ákveða, hve mik-
i?l skyldi skera niður af sjúku og grunuðu fe, eða hvort við skyldi
hafa lækníngar ; honum nr þá og Lo'bi?l jafnframt, a?l gæta þess
vandlega, að hinu sjrika fe væri haldið öldringts aðskildu frá hinn
heilbrigða, þangað til það yrði albata. Sama dag skrifaði stjórn yð-
ar hátignar hinum amtmönnunum, og fól þeim á hendur að gjöra
þær rábstafanlr, er þeir áliti nauðsynlegar, hvoruni í sínu umdæmi,
til að varna útbreiðslu sýkiunar og að útrýma henni ef hiin kynni

að flytjast inn í umdæmi þeirra. Sumkvæmt þeirri heimild, er álíta
verður að amtrniinnunum hafi verið gefin í bréfum þessum, hafa þeir
gjört þær níðstafanlr, hver í sínu umdæmi, er þeir álitu nauðsyn-
Jegar til aCl útrýma sýkin ni, og til ao varna útbreiðslu hennar. Amt-

1863



maðurinn í norður- og austurumdæmínn og amtmaðurinn í vestur-
umdæminu hlutuðust til þess, eptir samkomulagi við alla beztu menn
f umdæmum sínum, ao fjársýkinni væri þar útrýmt með niðurskurði,
og þannig varna útbreiðslu hennar, en amtmaburlnn í vesturumdæm-
inu þó fyrst, eptir ab lækníngar höfðu árangurslaust verið þar "ib
hafðar, Höfðu amtmennirnir einkanlega fyrir augum ser í þessu
cfni ákvarðanirnar í lagafrumvarpi alþfngls 1857, sem og ætla mátti,
samkvæmt aður nefndu bréfl 30. september, að fá mundi yðar hátignar
samþykki, ao minnsta kosti í flestum greinum. Aptur 1\ móti heit
stiptuuumaður fram lækníngum í umdæmi sínu. Árangurinn af þe:;s-
um ólíku aðferðum hefir sýnt sig ao vera sá, ab í suðurumdæminu
urðu eptir 8 kindur, etur, í mesta lagi, 10 kindur af 100 hverju,
og arntsbúar hafa nú íelnglð að keypt úr hinum umdæmunum, og
þó mest úr norður- og austurumdæminu, fullan þri'ðjlíng alls þess
fullorðíns fjár, er þeir nú eiga. Aptur á móti vart fjárfækkunin í
norbururndæmínu af níðurskuröínum eigi meiri en ;) eður 6 af 100,
og er það varla teljandi. En fækkun fjárins í vesturumdæmlnu af
níðurskurðl er alls ekki teljandi. þe"si happasæli ár,íngur af aðferð
þeirri, er víð hefir verið höfð í norður- og vestur-umdæminu, er að
þakka þVÍ, að yfirvöldin þar hafa, eptir samkomulag! við amtsbúa
sína, getað stöðvað Iramr.is sýkinnar og upprætt hana þegar í stað
með niðurskurði á þeim stöðum í umdæmum sínum, þar sem hrin
var komin, og með því ab hafa jafnframt trygga verðl milli hinna
sýktu og grunuðu heraoa og hinna heilbrigðu.

Enn fremur fell"t stjórn ycar hatlgnar ,í, í ,íour ámínnztu bréfi
30. septembr. 1857, ab stiptamtrnaðurinn skyldi fylgja fram nokkr-
um ákvÖl'ounum úr lagafrumvarpi alþíngis, í þeirri von, ao þab feingi
yðar hátignar allrahæsta samþykki. En þetta samþykki hefir þó stjörn
yðar hátignar eigi útvegað, eins hefir hún heldur eigi, eptir því sem
framast verour seo, leitað yðar hatlgnar allrahæsta samþykkis na ó-
samþykkis á þessu lugufrumvarpi alþíngis, heldur tekið að ser ao
stjórna málinu, eins og ekkert slíkt lagafrumvarp værl til. Síoar
hefir stjórn yðar hátignar, eptir uppastríngum dýralækntngarnbeíns,
sem byggðar voru á skýrslum fr.i landlækninum og dýralæknínum
her á landi, Jeingið samþykki rfkisdagslns til, ab mega verja 30,000
rd. til að ráða bót á íjarklaðanum her á landi, sem aptur skyldi
jafna niður á landíð, eptir því sem raða er af orðum dómsmála-
stj6rnarherrans á rfklsdeglnum. Þegar nú rnalíð 'var þannig undir
búíb, hefir yðar hátign þ6knazt með allrahæstri nmboðsskra 27. maí
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þ. 11., a~ útncfna tvo erindsreka, til þess a~ fara híngað til lands-

ins, og með ótakmörku'ðu valdi að gjöra þær níðstaíanlr, er þeim
þætti nauðsynlegar til ao varna frekari útbreiðslu sýkinnar eður hag-
kvæmar til læknínganna á fenu og heilbrigbí þess, og er geta átt

ser stað, eptir þVÍ sem éÍstatt er á Íslandi.
Meo þessum hætti er malíð komið í öldúngl» nýtt horf. Stjórn

alls klábamálslns er nú sem stendur falin á hendur tveim keming-

legum erindsrekum, Lagafrumvarp alþíngis 1857 hefir mí eigi getað
ÖbIllzt yðar hátignar allrahæsta samþykki, svo aa eingin lög eru í
landinu um fjárkláoa nema tllsk. 12. maí 1772. Lækníngunum er

fram fylgt eingaungu, þrátt fyrir það, að þær hfngað til hafa reynzt
í mesta máta éhappasælar, og sem þær hljóta no reynast eptir öllu
því lístandi, sem her er, því erflðleikar á lækníngum her eru fjarska-
leg ir. Afstaoa landsins og fjarlæga þess við önnur lönd; vebrattu-
farið, stormar og stöðug votviðri á sumrum, en snjóar á vetrum og
optlega bæcl "or og haust; samgaunguleysið víb önnur lönd, sem er
einkar bagalegt, þegar klaöalyf vanta, eins og optar en eitt sinn
hefir ao borlð ; samgaunguleysið og vegaleysið í landinu sjálfu, vega-
leingdin eður víoátta landsins, og þar ao aukí stór vatnsföll, (jöll og
firnindi og aðrir Iarnrttilmar, þá. er það og enn, að eigi er nema

einn innlendur dýralæknir i landinu, til ao segja fyrir um lækníngar-
aMeroina, og hann hefir þegar lært dýralækníngar fyrir mjög laungum
tíma stöan, og eigi haft tækifæri til, ab i'ðkn mennt sína og auka hana
allan þenna tíma, fyr en fjárldáOinn kom mí híngab. þó er það, ef
til "iII, enn meiri erflölelkl á. lækníngunurn, no eingin lög eru til

um þær, og því verour þeim eigi fralll fylgt að gagni með umboðs-
legu valdi, hversu ótakmarkað sem það kynni ao vera, gegn áliti
og "i1ja almenníngs, enda verbur og aa álíta, aa almenníngur hafi
bezt vit á, hvað haganlegast er í þessu máli, og reynslan hefir svo
nógsamlega SÝII t, að það se skynsamlegur níðurskurbur en eigi ein-
tómar lækníngar.

Me~ því nú ab þfngið varð a~ álíta, a~ mjög Irabrugðin og ó-
vanaleg aMerð hafi vero víb höl7l í þessu máli af stjórn yðar há-
tignar, og það gat eigi dulizt þínginu, ab 11Mero þessi hlyti ab hafa
sorglegar og enda mjög ískyggilegar afleiðingar fyrir þetta land, þar
sem lagafrumvarp alþíngis 1857 var fyrst sett til hllöar, og þess vegna
eru nú eingin þau lög í landinu, er geti stutt lækníngarabferðj, þlí,
er við er höf'ð; þar sem vitnísburðum eíbíestra þíngsvitna og áliti alls

almennings og flestra embættismanna her á landi um~upptök og út-
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breiðelu sýkinnar, og vottorði sögu landsins hefir eigi verlð s,í gaum-
ur gefinn, er það vírbist þó að eiga skilið, þar sem Ielngnir hafa
verið mildir peningar hj;í rfklsdcgtnum, auk alls annara kostnaðar,
til þess ao fram fylgja þeirri stefnu, er reynslan hefir sýnt, ao eigi
getur með nokkru móti nito tllginglnum, og það þó jafnframt gefið
í skyn, að land þetta skyldi endurgjalda þá aptnr; þar sem land-
stjórnin er sett út af sínum vanalegu skorðum, flg í annan stnb lagt
hapt á þingið, ao koma fram með þau r.ið, er því gæti þritt full-
tryggjandi til þess, að sínu leyti að r,íoa nuili þessu farsællega til
lykta: þá varð þíngiO að álíta fulla astæðu til, að lýsa því allra-
þegnsamlagast yfir, að rá'ðgjafar yðar hátignar hefði tekið upp á sig
alla þá ábyrgð, er af aðferð þessari leiðir i öllu tilliti, og að ásldlja
ser og þjóðinnl á Í:llandi allan rett sinn geymdan í þessu efni. Af
þessu leiðir þ,í, a'ð þíngio verður ao smia þeirri allraþcgnsarnlegustu
bæn til y()ar hátignar, að fulltryggir verðir sð Iramvegls haldnir
kostnaðarlaust Iyrir landið III ill i hinna. sýktu og ósýktu héraða, til
þess að varna útbreiðslu kl.iðaus. En þínglð varð að rilfta þ,í verbi
elnringis fulltrygga, er sklpaðir væri þeim mönnum, er mest yaroaúi,
að þeir yrðl sem bezt haldnir, og að þeir menn setti verðina, er hlyti
að vera mest UIU það hugað, ao öll tilsjón með þeim og abhald yrci
sem öruggast og snarpast. Í þessu efni rór nefnd sú, er alþíngi
kaus í málið, því fram að efninu til, að amtmönnunum i norðurum-
dæminu og vesturumdæmlnu yrbí falið lí hendur, eptir saurkomulagl
við nokkra helztu menn í umdæmum sfnum, a'ð skipa verbí þ'l, er
nnnðsynlegir virtust á umdæmamóuun III ill i hinna kl.iðsjriku heraoa
í suðurumdæminu og hinna umdæmanna, og að kjósa til þessara
varða þá menn, er þeir ;ilíta bezta; en aptur á móti ætti stiptnmt-
maður, eður sá maður annar, er stjórn yðar h.itlgnar kynni ao kjósa
til Þ ess, að skipa fyrir um verðina milli hinna sýktu og heilbrig'bu
héraða í suöurumdæmlnu, með ráti helztu manna, er búa í hinum
heilbrlgðu hðrnðnm á takmörkunum vlð hin sýktu heröoill. Alþíngi
gjiiroi álit þetta ao sínu alitl. Þínginu þótti og öldungis nauðsyn-
legt, að amtmennírnír í norður- og vesturumdæminu feingi sem allra-
fyrst fullt embættisvald sitt aptur, til að raðstafa þessu nuill fram-
vegis. Þíngið byggði á því, sem mí m.i "iroast Iullsannað, ao eing-
inn séttnæmur klá'ði væri í umdæmum þessum; væri því eingin nauð-
syn á, ao setja nokkra klaðastjórn her á landi yfir þá framvegis, þótt
það kynni að verða gjört her lí Suðurlandi í hinum klábsjúku her-
UOUIll, en hitt væri æskilegt og nauðsynlegt, ilO landstjórnin gæti
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komizt sem allra fyrst í sitt horf aptur; en í annan stað hlyti lækn-
íngatilraunirnar a'IJhafa því meiri krapt, sem þeim yrði beítt tí minna

sviði. Þíngio áleit og í öðrum greintull nauðsynlegt, að arutmenn-
irnir feingi sem fyrst fullt embættisvald sitt aptur, því á þann hritt
gæti þeir r;Í'lJsta fa'IJ þessu mali Irnmvegís, eptir því sem bezt hagar

á hverjum tíma og hverjum stað og í hverju einstöku tilfelli, sem
ber a'IJ höndum, 8\'0 sem varnir allar til a'IJ stemma stiga fyrir út-
breiðelu sýklnnar, ef lnin kynni að færast inn í umdæmi þeirra, og
að útrýma henni á þann luitt, er þeir áliti bezt til fallið, áður en
luin næði a'IJ breiðast þar út, allt eptir samkomulagi víð beztu menn
í umdæmum sínum og eigendur hins sýlda fjár. Þíngio hlaut og
a'b álíta þa'IJ í alla staði öldúngis nauðsynlegt, að svið sýkinnar yrðl

þreingt snuítt og smátt, eptir því sem haganlegast væri; það ,íleit,

ab í því efni þyrfti a'IJ hafa tillit til þess, hversu margt sjúkt fe
væri orðið eptir í hðruðunnm á tukmörkum sýkínnar, og hversu

margir bæir þar væri með öllu sauðlausir, er ekki gæti felngið ser
fe aptur, vegna þess að menn vildi eigi selja þeim re sitt meðan
kláðanum vært þar eigi útrýmt af ótta fyrir því, að re'ð mundi
strjrik» þaðan aptur, og þannig flytja með sðr sýkina í hin heilbrlgðu
hðröoín, þaðan sem feo var upp runnið og hagvant orðið, eður þá

"egna hins, að hinir sauðlausu bændur treystust eigi til, ao kaupa
ser fe'ð, meðan sýkin er Ii næstu bæjum í kríngum þrí, Í annan
staö yr'ði og að hafa stöðugt tillit til Iandslagsins, ecur hvar hent-
ugast væri að draga varðlínur sem tryggilegast og sem kostnaðar-
minnst milli hinna sjúku og hollbrigðu héraða. þessar raðstafanir
verður og þíngíð að álíta öldúngls nauðsynlegar fyrir bjargræðisveg
héruðsmanna, því á þessum stöðum hafa margir bændur veríð nú

sauðlauslr hátt á annað ár, og hljóta að vera það meðan sýkin er
þar eigi upp rætt, sem allar líkur ern á, ao seint muni verða með
þessari lækníngaraðferð, eptir skýrslum þeim, er komið hafa til þíngs-
Ins híngið til; en sð svið sýkinnar eigi þreingt, þii eru þessir menn
gjörsamlega sviptir aðalbjargræðisvegt sínum, og Iyrlnnunað að reisa
hann við, en hlnum aukinn margfaldur kostnaður og áhætta, er heil-
brigt fe hafa, svo að þetta hlýtur að lykta með fullkominni örbyrgð
og volæði. Svið sýkinnar, sem mí er, hlýtur og no álítast mikils til of
st6rt, þar sem það er yfir 120 ferbyradar mílur, þótt eigi se annað
land talið, en heimalönd og btílJárhagar, en eigi afréttir. En væri
nú aptur á mót svið sýkinnar fært Saman smátt og smátt, þá varð
þíngi'ð að álíta, a'ð kléðanum gæti orðið útrýmt a'ð kalla kostnaðar-
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laust, því væri hi~ sýkta og grunaða fe bæði haft helzt til skurðar
heima í héruðunum, og Ifb, a'ð því leyti það er lítgeingileg varu,
selt að haustinu til í Reykjavík til skurður, sem jafnan get.nr tekið
"ið mörgu sl.itursíð , en hið heilbrigða re se aptur ii mót haft tll
lífs, og lækningar jafnframt við hafðar ii hinu sjúka fe, sem þ:í hlyti
að verða því öflugri, sem sviðið væri minna, og hið sjúka fe færra,
þá mundi verða því hægra, að lít rýma klaðanum lí stuttum tíma,
og þannig komið í veg fyrir, að sýldn verði að kynfylgju í Iénu her
á landi sem Í öðrum löndum. Á þenna h<itt yrði og að miklu leyti
varnað útbreiðslu klaðans í hin um dæmin, og fjallverOir þannig gjiil'Oir
óþarfir :Í mjög stóru sviði. HHJrt sem því lltlð er ii þetta atriði
frá Iækníngalegu e~ur búskaparlegu sjónarmiði, þá má það virðast
öldúngls nauðsynlegt. En gæti nú þessu eigi frarngeingt orðið, þrátt
fyrir allt það, sem mí. er sagt, svo að álíta megi, ao klaðanum se
eigi út rýlllt úr landinu fyrir /l}~;Ír 1861, þ:í þótti þínginu nauðsyn-
legt, að yðar h.itlgn vildi þá allr.imildllegast leggja frumvarp fram
á alþíngi 1861 um algjöl'~,a ritrýmíng sýkinnar, og veita þínginu þá
fullt liiggjafaratlnæði í mulínu, en Iulltriia yðar hatignar ri þínginu vald
til, að staðfesta frumvarp þingsins sem bnibabyrgðarlög, svo að þá
yrOi lokeins ráðln skjdt og góo b6t á þessu vandamáli.

Af öllum framangreindum ástæðum leyfir þíngio ser, eptir ao
hafa:

I. Meo 15 atkæðum gegn 8 samþykkt svo látandi yfirlýsing:
Alþíngi lýsir yfir því áliti sínu, að ráðgjafarnir hafi með
ráðstöfunum sínum í þessu máli tekið að ser alla þá á-
byrgð, er þar af flýtur, bæði við konúnqinn, við þíng
Dana, og við þjóðina á Íslandi, og geymir alþíngi, sem
fulltrúaþíng þjóðarinnar, scr og henni allan rett í þessm'i
grein,

II. með 15 atkvæðum gegn 9, a'ð bera þá bæn upp fyrir yðar
komínglegu hátign, með á'ðurgreindri yflrlýsíngn sem undir-
stöðuatrlðl :
1. Mco 17 atkvæðum gegn 6: Að stj órnin haldi á 7wstnað

rí7>issjóðsins fulltrygga verði alstaðar milli hinna .~ýktu
og ósýl.:tu heraða, bæði í suðurumdæminu og á umdæma-
mótum, og se þessir verðir settir á þann hátt, er segir hcr
að framan í álitsskjalinu.

2. Með 16 atkvæðum gegn 7: Að amlmennirnir í norður-
og vesturumdæminu fái sem allrafyrst fullt embættisvald
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sitt aptur til a'l>ráðstafa þessu máli framvegis í sínum
umdæmum.

-3. Meb 19 atkvæðum ~egn 1: Að svið s!Íkinnm' verði þreingt
smátt og smátt eptir því, sem haganlegast er.

4. Með 17 atkvæðum gegn ·1: Se sýkinni eigi algjörlega út
rýmt um nýár 1861, að þá leggi konúngur frumvarp fram
á a7þíngi sumarið 1861 um algjörða útrýmíng sýkinnar.
Konúnqu»: veiti þá alþingi fullt löggj(zfaratkvæði í mál-
inu, en fulltrúa sínum á þínginu vald til að staðfesta
frumvarp þín.qsills sem bráðabyrgðarlög.

Reykjavík, 18. ágúst 1859.
Allraþegllsallllegast.

Jón Guðmundsson. Arnliðtur Ólafsson.

4. Frumvarp til bænareknir í nuillnu um betri læknaskipun
á Íslandi, þannig hljóðandi:

T i I k 0 nún g s.

Til þíngslns kom a'l>þessu sinni uppasninga fd einum þíng-
manni þess efnis, að þtnglb ritaði yðar konúnglegu hátign bænarskrá
um "haganlegra og betra fyrirkomulag á læknasklpunluní her á landi,
heldur en nú á ser stað".

þíngib kaus 5 menn í nefnd til a'ð íhuga mál þetta, og ræddi
þa'b síban á tveimur aðalfundum, eins og lög bjóða, og leyfir ser
nú allruþegnsamlegast, að skýra yðar konúnglegu hátign frá áliti
sínu á þessu máli.

Áhugi Íslendinga hefir leingi mikill "eric> á þessu máli, enda
finna þeir til þess, hversu mjög læknaskipuninni her á landi er á-
bótavant, og hversu ónóg hún er. Alþíngi henr opt haft þetta mál
til meðferbar og ,ÍYalt gefið því góðan róm og eindreigin meðmæli
sín, og rltað yðar konúnglegu hátlgu bænarskrá um, að yðar kon-
únglegu hatígn allramildilegast vildi þóknast, að bæta úr þeim vand-
kvæðum, sem á eru læknasklpuninní her á landi, eptir þVÍsem fram-
ast mætti verba, og síðast 1857. Nú hefir stjórnin í auglýsíngu til
þessa þíngs, dagsettri 27. dag maímanaðar þ. á., skýrt þínginu frá,
að yðar konúnglega hátign eigi geti fallizt á uppéstúngur þíngsins
1857 um stofnun læknaskóla í Reykjavík, og hefir fulltrúi yðar há-
tignar skýrt þínglnu frá. asræðunum til synjunarinnar.

Þíngib viðurkennir fúslega og með þakklátsemi, hversu annt
stjórnin lætur ser um þetta mál; en þao getur þó ekki dulizt þess,
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að það verður að :ílíta níbstafanír hennar í þessu máli, sem þínginu
þannig eru kunnugur, ónlÍgilr, til að r.íða bót á læknaskipuninni her

á landi.
Þínginu getur eigi betur virzt, en a'ð hinar eldri bænarskrrit

þíngslns um þetta m:í 1 eigi vio góo rök að styðjast, og se samkvæm-
ar þörfum landsins. þao vakir ávalt fyrir landsmönnum, og þíngið
verbur a'O telja þii skoðun rettn, að naumast verðl læknasklpunin
bætt til 'neinnar hlítar eða lIIe'O varanlegu móti, nema því að eins,

að læknakennsla verðí stofnsett her ii landi; enda hefir reynslan sýnt,
3'0 á fyrri öld, þegar landlæknirinn kenndi læknaefnum. áttu Illenn

"öl Li fleiri íslenzkum læknum, en mí, þrátt fyrir allan þann styrk,
sem stjórn yðar hátignar hefir boðið íslenzkum stúdentum til að
stunda læknisfræði við Kanpmannuh.ifnarhaskdla ; því ao nú sem
stendur eru að eins 5 íslenzkir læknar her á landi; og mun eigi
þess Iangt að bíða, að tveir þeirra biöjl lausnar fr;i embættum sín-

um, og þii er alls einginn læknir, sem í þeirra stað geti korníð. Á
hinn bóginn er eingin von til, a'O danskir læknar sæk! um ernbætti
her á landi, þar sem hæði launin eru lítil, og lítillar aukaborgunar
að vænta í eins strjalbyggðu, fátæku og fámennu landi og Ísland er,
enda stendur eitt læknisembættið autt mí þegar á annað ár. þíng-
inu virðist því liggja í augum uppi, a'O taka verour annað ráð til
að fj1ilga læknum, og bæta rir þessum vandræðum, og til þess telur
þfngið hið eina ráðil), að stofna kennsluskóla handa læknum her ii
landi, og álítur þa'ð, :1<> þá verbl jafnframt að stofna sjúkrahús, til

þess að þeir, sem kennslunnar nyti, gæti kynnt Ser hina innlendu
sjúkdóma, og vanizt meðferð þeirra. Reyndar er það haft sem mót-
bára gegn þeirri íslenzku læknakennslu, að her se SyO fólks fátt, og
líka vanti her öll áhöld til slikrur kennslu, og kennslan verði því
að verða ófullkomin. En þínginu virðist, al) reynsl. fyrri aldar hafi
sýnt, að þessar mótbárur og aðrar slíkar se næsta lðttvægar ; þVÍ að
hafi kennsla eins ma nils kornið að góðum notum og verið nægileg,
þar sem þó ekkert sjúkrahús var til, hvar læknaefnin gæti kynnzt
hinum íslenzku sjúkdómum, þii virðist liggja í augum uppi, uð kennsl-
an nú á vorum tímum mætti koma að fullu liöí eptir þörfum lands

þessa.
En auk þess, sem reynslan hefir þegar nógsamlega sýnt, að

aldrei muni Iast nógir læknar handa landi þessu með því fyrirkomu-
lagi, sem nú er, þii getur þfngið eigi leitt fram hjá ser a'ð geta
þess, að land þetta hefir sína sðrstaklegu sjúkdóma, eins og hvert
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annað land, sem menn eigi geta kynnt ser til hlítar erlendis. Reynd-
ar er það satt, a~ læknar, eptir þVÍ sem læknakennslunni er hagað
víð háskólann í Kaupmannahöfn, geta með tímanum áttab sig í þess-
um sðrstaklegu sjúkdómum, en það þarf þó tíma til þess, og van-

þekking <i þeim þegar í fyrstu gjörir þó læknunum talsvert öröugra
fyrir, þar sem þó sjrikdémarnlr eru og hljéta að vera margbreyti-
legir, bæöi ab eblí og tegund, lí öbru eins landi og þessu, t, a. m,
holdsveikln og llfrnrvelkln, og þfngíð dregur eingan efa á, ab hefði
sjúkrahús og læknakennsla verið her á landi, að þá mundi þekking-
in á þessum sjúkdómum vera leingra á veg komin, en nú er.

Þínginu getur eigi skillzt það, ab kennsla þessi þurfi ab verba
svo örðug eða éfullkomin, að hún eigi komi að IiN; þvf ao kennslu-
bækur og önnur kennsluéhöld í læknisfræðlnní eru nú orðin miklu

fullkomnari og almennari, en á'ður. Ank þess vlrðlst það auðsætt,
a'b nú gefist talsvert tækifæri til sjúkdómaþekkíngar í Reykjavík og

nágrenni hennar; því að þar og í hinum 3 næstu sveitum eru nú
milli 4 og 5,000 manns, auk fjiilda manna, sem þángað sækja til
verslunar og físklveíða, og dvelja þar um leingri eða skemmri tíma.

En eins og sjúkrahús mundi gjöra læknakennsluna miklu greið-

ari, eins er það orðíð brýn og bráð nauðsyn, að stofna það íReykja-
vík, bæði fyrir bæinn, fískíverln á Suðurnesjum, og aðkomumenn og

ferðamenn, sem til bæjarins koma og einatt leggjast þar veikir, þVÍ
að það veltir opt næsta örðugt, og stundum er það eigi auðið, a'l!

fá sjúklíngum hentugt luisnæðl, og sem samsvari þörfum þeirra,
einkum se sjúkdómur þeirra næ ms eðlis,

Nú eru spítalahlutirnir eptir eðli sínu og uppruna einmitt til
þess ætlaðir, að bæta úr vankvæðum hinna þurfandi sjriklíngu, og
virðist þinginu þeim eigi betur varið eða á rétturl hátt, til þess a~
sönn og veruleg not verði ab þeim, heldur en til þess, að stofna
læknakennslu og spítala her lÍ landi, því ab eini! og áður er sagt,
verður þíngtð ab telja það hlð eina ráð, til þess að fá fleiri inn-
lenda lækna; því þótt læknaembættunum væri fjölgað, meðan lækna-
efnin eigi eru til, verður þíngi'ð ab álíta, að muni koma fyrir lítið,
og skyldi þeim læknum launa af spítalasjéðunum, þá er það ein-
iingís til þess, að ónýta nuillð, og setja það í allt aðra stefnu, en
allt landið og þínglð óskar. Þíngíð þyklst ab vísu sj,i fram á, að
talsvert fe þurfi til, að koma þessum stofnunum ,i fót svo "el se;
en bæði er þau, að þínglð getur eigi betur séð, en að það fe, sem

þíngio 1857 taldi að til þess mundi ganga, muni nægja, að minnsta
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kosti fyrst nm sinn, eins og þínglð þá líka sýndi skýrt fram :1, a~
spftalasjóðirnir mundi verða orbnlr svo miklir 1861, a() árstekjur

sjóðanna mundi nægju til kostnaðar stofnunar kennsluskéla handa
læknuefnum og spítala, og þess utan er það, að þíngiCl verður að
telja það víst, a'b spítalahlutina mætti auka eigi alllítið ef helmtíngu
þeirra væri haganlega fyrir kornið, enda \'irCli"t þínginu, að öll :1-
stæða se til, að reyna til að kippa því m.ili í betra horf, en mí er,
og verður það allraþegnsamlegast að biðja yðar komínglegu hátign,
að bita leggja fyrir alþíngi 1861 frumvarp um annað fyrirkomulag
á heimtíngu spítalahlutanna.

Samkvæmt því, sem þegar er sagt, leyfir þíngi'b ser allra þegn-
samlegast með 19 atkvæðum gegn 5, að bera þá bæn fram fyrir

yðar komÍnglegn hátign:
1. Að þer allramildilegast viljið skipa svo fyrir, að stjórn

yðar hátignar flýti svo fyrir læknaskipunarmálinu, að
það geti orðið lagt fyrir næsta alþíngi (samþykkt með 23
atkvæðum).

2. Að stjórnin við undirbúníng þessa máls einkum hafi til-
lit til eptirfylgjandi atriða:
a, (a'b stjórnin stuðli til þess), að læknaskóli geti komizt

á í Reykj'wík, svo stúdentar frá hinum lærða skóla
her, geti lært þar það, sem nauðsynlegt er, til að geta
orðið læknar á Islandi (samþ, með 21 ath. gegn 2),

b, að spítali eða sjúkrahús geti komizt á í Reykjavík
(samþykkt með 23 atkvæðum gegn 1),

c, að spítalasjóður sá, er nú er fyrir hendi, verði hafður
til að koma upp þessum stofnunum, að svo miklu leyti
sem ágóði höfuðstólsins og hinar árlegu tekjur hrökkva
þar til (samþykkt uieð 21 atkvæði gegn 3),

d, að stjórnin leggi fyrir næsta þíng frumvarp um betri
tilhögun á spítalatekjunum, samkvæmt því sem a7þíngi
hefir áður upp á stúngið í bænarskrá til konúngs 7.
ágúst 1847 (samþykkt í einu hljóði).

Reykjavík, 18. ágúst 1859.
Allraþegusamlegast

Jón Guðmundsson. Jón Hjaltalín.
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5. Frumvarp til álit33kjals í vegabótamálinu, þannig hljöðandh

T ii k 0 nún g s.

nar konúnglegu hátign hefir þ6knazt ab láta leggja fyrir þetta
alþingi frumvarp til laga um vegi og vegabætur á Í8landi.

þetta hið sama frumvarp hafðl þíngíð til meðferðar lírib 1857,
en þó þínglð þá legði mikla ahíb á, ab vanda sig ;í m-ill þessu,
hefir yðar konúnglegu hátign ekki þóknazt, ab samþykkja álit þíngs-
ins. þar á mót hefir démsmdlastjérnarherrann falið fulltrúa ybar
hátignar lí hendur, ab skýra þinginu frá, hveri! vegna frumvarp al-
þíngls frá 1857 ekki hafi orðlð teklð til greina, en se nú lagt 6-
breytt fyrir þíngíð ab nýju.

Þíngib kaus 5 manna nefnd til ab yfirvega mdl þetta, og var
það því næst ítarlega rætt á 2 aðalfundum, og leyfir nú þíngib ser
allraþegnsamlegast ab segja álit sitt um málib, sem eptir fylgir.

þó ab þínglð viðurkenni, ab margar ákvarðanír frumvarpsins
ráN mikla bót á lögum þeim, sem gilda á Ídlandi um þetta efni,
virðíst þinginu ab þetta se svo míkíð vandamál, ab mjög erfitt S6
ab laga frumvarpið, svo ab þab eigi algjörlega ,-ib í öllum greinum
þess, meðan hvorki er til serstök vegastjórn á landi her, og ekki
heldur önnur lögakveðln sveitastjórn nemn hreppstjórar og prestar,
ab því leyti þeir geta tekið þátt í henni, ne heldur sýslustjórn, nema
sýslumenn einir, og sama er ab segja um amtastjórnlna, álítur þíng-
ib ab þetta eingan veginn samsvari þörfum tímans, ekki ab síbur
hefir þínglð fylgt frumvarpinu sem ítrast verba mátti i öllum grein-
um þess. þab eru einkum 2 atriði, sem þinginu vlrðlst aðalundir-
staba þessa mals, hið fyrra framkvæmd vegabótanna, og hið síðara,
hvernig vegabótagjaldinu verði sem rettast, sanngjarnast og óbrotn-
ast jafnað niður á landsbúa.

Hvað hlð fyr nefnda atrlbl snertir, þli hefir þingib farib sem næst
ákvörbunum frumvarpsins, ab öbrn leyti en því, ab þínglð hefir þokað
vegabótastjótninni sem mest yfir á sýslumenn og einkum hreppstjóra,
ab því leyti auka vegi og verklega stj6rn áhrærir; því það gefur ab
skilja, ab á eins strjálbyggbu, víðlendu og fjalJamiklu landi, sem is-
land er, væri það 6kljtífandi fyrir amtmann, ab hafa nokkurt veru-
legt eptirlit eður afskipti af vegabötunum, önnur en þau, sem hann
gj1irir eptir uppdsningum og skýrslum sýslumanna, sem optastmundu
verða byggbar á uppástúngum og skýrsl um hreppstjéranna ; i þessu
tilliti vill þingib taka þab fram, ab ef leita ætti til amtmanns um
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það, no mega hafa ng mjórri, en lögákveðlð væri, gæti það opt vald-
ið mikilli tima- og verkatöt, fyrirhöfn og ærnum kostnaði, enda virt-
ist þinginu mega trúa sýslumönnum og hreppstjórum til þessa, því
þörf og skyldu rækt mundi hvetja þ,i til, <10 rækja í þessu köllun
sína eins "el og eptirlit amtmanna, sem aldrei gæti :.itt ser 5tuo,
nema á einstöku stöðurn og í eind töku tilfellum; 5,'0 getur og amt-
maðurinn eins fyrir þetta litið eptir vegunum á embættisferðum sín-
um, enda þótt ókljúfandi yrðl fyrir hann, eins og her hagar til og
störf embættismanna her á landi eru margbrotln, að sj;i þao betur,
en kunnugir og verkséðir menn, hvort skipting veganna og stefna er
hin hentugasta, og einnig að mæla breidd þeirra og hæð nákvæm-
lega, þar amtmenu munu sjaldnast hafa gefið sig víð þessháttar
sýstunum og verða að hraða embættisferðum sínum í öbrurn málum;
líka vonar þínglð, ao almennar sveltastjérulr komist bráðum á í land-

inu, sem verk þessi mætti fela á hendur, meðan ekki kæmist á öfl-
ugri og serstiik vegabétastjérn her á landi.

Hvað híð annað atriöl, nefni!. vegabötagjaldíð eða kostnað til

þjöðveganna, snertir, þá gat þao ekki dulizt þínginu, ab það fe, sem
ætlað er til vegabötanna, 2 sk. af hverju luusaíjdrhundraðl, hvergi
nærri gæti dugað til ,'iogjörðar þjöðveganna, eptir því sem til er
ætlað að þeir verði og þUrf er á; enda hefir nú sauOfeo fækkað svo
ákaJlega í landinu, bæði af harbindum næstliðinn vetur og einkum
af fjárklaðanum, að tíundarstofninn verður mjög lítill, og ekki se'ð,
hvað lángur tími verður þangað til úr þessu réttlst; þar að auki eru
svo mikil gjiild komin á jaínaðarsjöðlna, að þínginu ,'irOi:3t ófært a~
auka gjaldi á þá, og til þessa vlrðist ddrnsmalastjórnarherrann benda
í. áliti sínu um þetta mal; líka fer þao mjög fjarri, að alltíð verðí
efnahagur og ástand lllanna fCiÐið af lausaíjartlund, ser í lagi hjá
knupstaðarbúum, í veíðístöðum og hjá sumum embættismönnum og

ríklsmönnum, sem annaðhvort að mestu eða öllu leyti eru hættir "io
blískap og greiða einga eða litla lausafjártíund; en eins og þao í
sjálfu ser er ósanngjarnt, að allir þessir menn sleppi frílr við, ao
styrkja svo nauðsynlegt fyrirtæki, SYO er það gagnstætt þeirri jafn-
aðartilfinníngu, sem innrætt er meðvitund þjöðarlnnar, og allt af vlrð-
bt meir og meir vera 110 ryðja ser til rúms, eptir því sem þarfir
hennar aukast. Þíngio lagði því nú, eins og hið fyrra sinn, þegar
þao hani malið til meðferðar, mikinn hug á þetta atri~i málsins,
og bar upp í þvi tilliti ýmsar uppástúngur; ein af þeim var sú.
~r stjórnarherrann minnist í skýrólu sinni til þíng:lins a'b borin hafi
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verið upp 1857 í breytfngaratkvæðl nr. 78; en bæði af því, a?> þíng-
inu virtist þa'b miklum umsvifum bundið, að taka vegabdtagjaldíð
með þeim hætti, og svo vlrtlst því, að stjórnarherrann hafi verið á
sömu skoðun, enda hefir hann mjög dregið úr því, ao 2 menn væri
til aðstoðar sýslumönnum vic> niðurjöfnunlna , og alveg sleppt þVÍ,
hvað amtmenn áhrærir, sem þó fylgdi uppástúngunni, fell:>t þíngíð

því á. uppástúngu þ.í, sem sninglð var upp á af nokkrum hluta
þíngnefndarinnar, því upásninga þessi er reyndar byggð á sama
grundvelli og hin, þó lnin vlrðlst hafa þann annmarka, að nokkur
ójöfnuour geti orðið milli hreppa og sý:;lna, þá þótti þínginu hún
aptur á móti hafa þann aðalkosr, no luin væri lángtum umstángs-
minni, en næði þó því aðalaugnamlöl, aC>einginn slippi hjá vega-

bótagjaldinu til þjó?>veganna, som efui hefði til uð greiða það, Af
framantöldum astæðum þótti þinginu því yfirgnæfandi ástæða ab fall-
ast helzt á þessa uppástúngu af öllum þeim, er upp voru bornar á
þessu þíngi, og heldur þínglð, ao ekki muni liggja fyrir aðrar til-

tækllegrl, meðan ný og almenn skattalög komast ekki á hth á landi,
hvað auðveldlega getur leingur dregizt, en IIIiiI þetta þolir uppi-
hald; þ"í það er nattúrlegt, þó landsbúar kinoki ser víð, að rác>ast
i stórkostlegar vegabætur, meðan ekki er útse?> um, hvernig þetta

nuil lyktar, enda kom þetta í ljós "io umræðurnar á þínginu.
Hvað aukavegina áhrærir, 'þótti þínglnn ekki glld aistæða, ao

víkja þar algjörlega frá frumvarpinu, einkum þar frumvarpio vlrðlst
stefna í þá sömu átt, og þíngslns álit er, að draga sem mest undir
þjóðvegina; því komist þeir í gott Ing, má kalla að aðaltllgang!
Bláls þessa se náð; þess vegna hefir þlngíð stúnglð upp á, að hrepp-

stjórar hefði sem mesta stjórn yfir vegum þessum, sumsé aukaveg-
unum, og hvað vinnuskylduna áhrærir og svo vald til að jafna henni
nokkuð lllilli hreppsbúa, svo hún ekki lenti óbærilega þúngt á fá-
tæklíngum, en aðrir kæmist mjög leU eða öldúngis lríir við hana,
er efni og ástand l1elOi í betra lagi.

Loksins er þess að geta, að þó þínglð verbí allri þeirri alúo,

er kostur "ar á, til að leysa mál þetta af hendi sam haganlegast ao
verða mátti, víðurkennir þingio þó, að hinn naumí þíngtírni og mörgu
og margbrotnu þíngstörf, ásamt stjdrnartllhögun þeirri; sem nú er á
laudlnu, ekki hafi gefið þinginu færi á, ao útkljá nliíl þetta svo í
alla staði, að ekki kynni víð breytta stjórnartilhögun í landinu, og
því, er mæta kann í framkvæmdum þessa máls, að leiðast í ljós með
tímanum ýmsir gallar, sem kynl1i ab gefa ástæbu til ab breyta laga"

1875



boðinu, þess vegna þótti þínginu á:!tæoa til, ao stínga upp á, a':>
yðar konúnglega h.ítign mildilegast mætti þóknast, ao Ulta lagaboð
um vegina á Íslandi koma tit fyrst um sinn sem braðabyrgðarlög.

AC>svo mæltu skal þfnglð nú allraþegnsamlegast leyfa ser, ab
gjöra þær athugasemdir víð frumvarpsins einstöku greinir, sem leiða
af þeim breytíngum, sem þínginu hefir þótt óumflýjanlegt ao gjöra,
og eru þær sem fylgir:

Vio 3. og 4. grein frumvarpsins er sú breytíng gjörð, :to þar
eo hreppstjórar eptir stöðu sinni hljóta ao vera, og eru almennt á-
litnir manna kunnugasrlr um alla afstöðu og ásigkomulag veganna,
með því líka það eru margir þeir vegir. í byggð og úr byggo í sum-
um sýslum, er sýl:!lumenn koma aldrei að, enda yrði þeim það ó-
kljúíandl örðuglelkl, eptir því sem nú hagar til, virðist það rétt og
nauðsynlegt, að þao se skýrt tekið fram í lagaboðinu, ao uppástúng-
ur hreppstjóra og rlÍb væri víð höfð, þegar ákveðlð yrðl, hvað vera
skyldi þjóðvegir og hvað auka vegir ; af sömu astæðum er það og, að
hreppstjórum er Iallb á hendur ail stínga upp á, hverjar vegabætur

þyki nauðsynlegar hið komanda sumar. Þíngio varð þVÍ að fallast
með 15 atkvæðum gegn 5, á það, ab framan við 3. gr. yrðí bætt:
"Hreppstjórar stínga upp á, hverja vegi álíta skuli sem þjóOvegi og
hverja sem auka vegi í hreppnum, eptir hverjum uppástúngum ao«
o. s. Irv.; og með 18 atkvæðum, að upphaf 4. gr. verðl þannig orc>-
ao: "Ab feingnulll uppastungum hreppstjórans skal sý"lumaour o.
s, frv.".

Vic> 7. gr. Af þVÍ stundum getur stabið S\'O á, AO tiIraung í
veginn ekkl geti feingizt jarðelganda að skaðlausu, fellst þíngio með
18 atkvæðum lí, ao lio niðurlag 7. gr. yrbl bætt þessum orðumr
"nema tilfaung hafi "eric> tekin honum í mein".

Vi'/) 8. gr. þar ec> þíuglnu virtlst ekki tiltækilegt, ao leggja
neina vegabétabyrði á jafnaðarsjéðina, leiðir þar af, að þokkabót sú,
sem her ræðir um, verður að greiðast ar gjaldi því, sem ætlað er til
vegabdtanna ; samkvæmt þessu fel!:>t þíngíð með 14 atkvæðum gegn
5 á, ao í staðinn fyrir orðín : "tír jafnaoarsjóM amtsins" verði sett:
"af vegubötagjaldlnu".

Sömulelbls fellst þíngtð ;i með 12 atkvæðum gegn 5, ab fella

burt enda greinarinnar "ellegar þá - yfir elngjar", bæði af þeirri
ástæðu, a~ það má virðast liggja í hlutarins eðlí og byggt á rett-

um lagugrundvellí, að yfirskoðun geti átt ser etao, ef eiganda þykir.
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Ser or nærri geingib, eða ef amtmanni vírðlst yfirskoðun nauðsynleg,
og þurfi því ekki ab taka slíkt fram í lagabobinu með berum orð-
um; og líka sýnist þab ósanngjarnt, ab eigandinn skuli ekki fá
endurgjald, þó nýr vegur se lagbur yfir eingjar hans, ef þar lÍ ann-
ab borð fyr hefir legíð vegur annarstabar um eingjarnar, því svo
getur hæglega á stablð, ab eigandanum se til mikils skaba, ab nýr
vegur se lagbur á öbrum stab yfir eingjar hans, en hinn gamli hefir
legið.

Vfb 9. gr. Þínginu virtist (með 13 atkvæðum gegn 7) nægja,
a~ vegir her lÍ landi se 5 álna breiðir, og þar sem undanteknfngar
verba ab vera, "irbist því óþarfi, at leingra þurfi ab fara, en til
sýslumanns ab fá leyfi til þess, og er því greininni breytt sam-
kvæmt því.

Vil> 11. gr. Þínginu virtist ab umsjónarmenn þeir, sem sýsln-
matur setur samkvæmt 5. gr., se bezt til fallnir ab ákvarba ná-
kvæmlega á hverjum stab, hvemig bníargjörð og ,'egargjiirb skal
lögub vera, sökum þess, ab sýslumenn eru þar sjaldnast "ib staddir,
sem einnig væri óþarfi; sömnlelðis áleit þíngíð, ab moldarlag ofan á
brýr gjöri ekkert nema illt eitt, og samþykkti því með 15 atkvæð-
um gegn 3, al> greininni yrN breytt ab því skapi.

Vib 12. gr. Þínginu þótti það vera nógu mismunandi hæð á
brúm, ab ætíb hallabi nóg frá miðju lít til hlíðanna á þeim, og
samþykkti því meb 15 atkvæðum gegn 3, ab álnatalshæbin í miðri
grein væri úr felld, og var greinin þannig breytt samþykkt með 17
atkvæðum.

Vib 13. gr. Ar því þa<>er sjaldnast venja eða þörf, ab gjöra
brýr yfir litlar llr og læki, og "fba stendur svo á, ab því verður
ekki vib kom ib, þli þótti þörf, ab bæta inn f grein þessa þeirri áhörb-
un (með 12 atkvæðum gegn 8): "er nauðsyn krefur" e. s. frv., og
samþykkti þíngib greinina þannig breytta með 16 atkvæðum gegn 4.

Vil> 15. gr. Sökum þess, ab þínginu virtist gjald það, sem
15. gr. frumvarpsins til tekur, vera bæðí mikils til of lítib, til ab
gjöra nokkra umbót á þj6bvegunum og líka koma niður á óhent-
ugan gjaldstofn, varb þíngib ab finna upp annan gjaldstofn og þess-
vegna fella bæðl framan og aptan af 15. gr., en láta þar á móti
miðbik hennar standa óbreytt, og var greinin þannig samþykkt með
16 atkvæðum gegn 2.

Vib 16. gr. þetta er ný grein,r hverri þíngib hefir ákvarb-
ab, bæðí hvernig vegabétagjaldíð verbí sem brotaminnst afgreitt
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sýslumönnum, og líka hentuglegast og sanngjarnast lagt II gjald.
þegna, fyrst a~ nokkru leyti með tilliti til þeirrar vegnbritaskyldu,
sem tíðkazt hefir, og þess vegna er orðin innrætt meðvltnnd þjóil-
arlnnar, sem eru vlnnukraptarnlr, og þá líka, eptir hvers eins efn-
lim og ástæðum; virtist þínglnu einnig, all með þessu feingist nægi-
legt fe til þess. all smásaman megi koma lagfæríngn á þjöðveglna.

Grein þessa samþykkti þíngill með 14 atkvæðum gegn 5.
Vill 17. gr. Þínginu virtist yfir höfuð að tala, ail vegabóta-

skyldan yrðl ekki lögll á menn, fyr en frá tvftugsaldrl, þar fæstir
eru fyr orðnir fullþroska. Líka virtlat þinginu, a~ allar framkvæmdir
til ,·j~gjör()ar aukaveganna mætti einúngis standa undir umsjón hverr-
ar sveltastjdmar, þar slíkar vegabætur eru eínúngls við vegi heim
til bæja og milli bæja allar sveitarmönnum sjálfum í hag. Sam-
þykkt með 16 atkvæðum,

Vill 18. gr. þessi grein er einnig ný. Vegna þess a~ hrepp-
stjórar geta tæpast ,·ita(), hverjir heimamenn eru ráilnir eptlrleíðís
hjll öllum hreppsbændum, fyr en á ritmánuðnm, þá "irtist þínglnu
hæfilega og nægilega snemma sett, a~ nafnaskráin yfir þá verkfæru
kæmi til sýslumanns fyrir snmarmál, svo hann ætíll vissi þó, hversu
hátt gjald honum bæri all heimta af hverri sveit nokkrum tíma ál'J-
nr, en hann færi á manntalsþíng; samþykkti þíngið þessa grein með

14 atkvæðum gegn 4.
Við 19. gr. þessi grein er ný. ACl vísu var það tekið fram

í nokkrum þíngræðum, að sjaldnast fram færi vegabötastðrf á auka-
vegum fyrir fardaga, og síst með skyldu vinnu, sem sjaldnast verður
við komið, fyr en all af lokinni vorvertíð, en til þess ail einginn
ruglingur gæti risið lít af því, hvar hver ætti að vinna að auka-
vegum, sðrdellla ef skylda Slí værl leyst með gjaldi, eptir áhörtun
þeirri, sem um það hefði verill tekin á hreppskllaþíngl hanstlð á~ur,
þá hefir þfngíð hallazt að þessari grein með 13 atkvæðum gegn 10.

Viil 20. gr. þa~ leiðir af sjálfu ser, svo reglan verði sjálfri
ser samkvæm, ab her nefnt gjald híkist af sveltarfé, þegar um auka-
"eg er að tala, og samþykkti þínglð það með 14 atkvæðum gegn 6.

Vlð 21. gr. par eo þessir aukavegir eru ekki utan smávegir,
sem elnstakír og helzt heimamenn fara um, virtist þínginu nóg, að
ákveða breidd þeirra til 3 álna, og að umsjón lÍ breidd og lögun
þeirra ekki þyrfti að ná leingra, en til hreppstjóra, hvað þínglð og

samþykkti með 16 atkvæðum gegn 5, og greinina þannig breytta
með 18 atkvæðum.
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Vib 23. gr. Af reglu þeirri, sem þannig er sett, Ielðir, ab
hreppstjórar verða a~ rlíba, á hvaða dögum starf skuli fram fara ~
aukavegunurn; greinin "ar þannig samþykkt af 16 atkvæðum gegn 2.

Vib 24. gr. Í grein þessari, sem er sama efnis og frumvarps-
ins 22., þótti betur til Ialllð, að vegaseðill sá, .er her ræðir um, kæmist
alla boðleið 2 dögum fyrir hinn ákveðna verkadag, og samþykkti
þíngib hana með 12 atkvæðum gegn 6.

Vi~ 25. gr. þingib áleit betur víð eiga, ab til taka ab verkið
byrjaM á dagmálum og hætti á náttmálum, heldur en eins og í frum-
varpinu st6~, einni stundu eptir miðjan morgun og einni eptir míð-
aptan, af því að þeir, sem lán gt ætti ab, gæti varla verið komnir til
~erka svo snemma dags, og var greinin þannig samþykkt með 12.
atkvæðum móti 4.

Vib 29. gr. Breytíngar þær, sem her eru gjörbar ii tílsvarandl
Jrumvarpsgrein, eru ab eins orðabreytíngar; fellst þíngi~ á hina fyrri
með 10 atkvæðum gegn 8, og hina síðari með 13 atkvæðum gegn 3,
og samþykkti þannig alla greinina með 21 atkvæði,

Vi~ 30. gr. Þínginu virtist óþarfi, að amtmönnum se gjört a~
skyldu, ab senda dómsmálastjórninni skýrslu um ástand veganna, þar
því virðist, a~ amtmönnum se trúandi fyrir, a~ láta ser annt um
ástand og umbætur veganna her á landi, og var greinin, þannig
breytt, samþykkt með 14 atkvæðum gegn 6.

Vi~ 31. gr. Breytíng sú, sem her er gjör~, sumsð a~ sektir
falli til þjó~vegagjaldsins, leiðir beinlínis af framansettri reglu, og
samþykkti þíngi~ hana með 17 atkvæðum gegn 2.

Allar aðrar greinar frumvarpsins en þær, sem her að framan
eru taldar, samþykkti þíngi~ óbreyttar, og með því þingið þannig
hefir allraþegnsamlegast leyft ser a~ færa rök fyrir þeim breytíng-
um, er það hefir stúngið upp á vlð Irumvarpíð, er það vonar ab
y~ar komingleg hátign mildilega st taki til greina, leyfir þíngi~ Sef

allraþegnsamlegast, með 15 atkvæðum gegn 4, a~ leggja til, að þetta
frumvarp útgángi sem bráðabyrgðarlög.

Reykjavík 18. d. ágústm. 1859.

AIlraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson. Páll Melsteð.
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Vegum skal skipta
23 atkvæðum.

Frumvarp
vegabætur á íslandi, svoleíðls, sem það er samþykkt á

alþíngi 15. dag ágústmána~ar 1859.
§ 1.

þj6hegi og aukavegl, (Samþykkt með

til laga um

§ 2.
ÞÁ vegi skal álíta þjó~,'egi, sem innbúar eins eður fleiri héraða

fara [afnaðarlega, er þeir ætla í kaupstað, flsklver eða annan stað,
þar sem menn almennt koma saman. Sem þjóðvegi ber einnig að
álíta þá vogl, er menu almennt fara milli tveggja sýslna, þótt eigi
se miklar samgaungur milJi þeirra, og eins hina almennu pðstvegí,
(samþykkt með 18 ath. gegn 2).

§ 3.
Hreppstjórar stínga upp á, hverja vegi álíta skuli sem þjóðveg!

og hverja sem aukavegi í hreppnum, eptir hverjum uppástúngum
(samþ. með 15 atkv. gegn 5) að sÝ:ilumenn skulu bera upp víð hlut-
abelganda amtmann uppástringu um það, hverja vegi skulí álíta sem
þjöðvegl í sÝ::llllmþeim, sem þeim er trÍJa~ fyrir, og hverja sem auka-
vegi, og hafa þeir ofannefndar reglur fyrir ser f þessu. Leggur
amtmaður síðan úrskurð á málið og birtir auglýsíngu um það til
eptirbreytni fyrir alla þá, er hlut eiga að máli, (samþykkt með 19
atkvæðum).

§ 4.
Ab Ieingnum uppástúngum hreppstjórans skal sýslumaður (samþ.

með 18 atkv.) á hverju ári innan loka janúarmánaðar senda arnt-
manni nákvæma uppasténgu um þau verk, er vinna Ika I hill næsta
sumar víð þjóðvegi þá, er liggja um sÝ:iluna; skal þeirri uppástringu
fylgja skýrsla um, hvernig verkinu skuli haga, og hvernig það verði
framkvæmt, samkv. 5. gr., og enn fremur áætlun yfir kostnab þann,
er hann hyggur, a~ til þess þurfi; skal amtmaður eptir þessu á-
hella, að hve miklu leyti og með hverjum hætti verkið skuli vinna,
og á hann að gefa sýslumanni það til vitundar í seinasta lagi innan
loka aprílmánaðar, (samþ. með 18. atkv. gegn 2).

§ 5.
Öll verk "ið þjóðvegi skal að 8VO miklu leyti, sem unnt er,

framkvæma þannig, að það se sett til uppboðs, hver vilji takast á
hendur, að láta vinna verkið fyrir minnst kaup. Einúngis þegar
yfirvaldinu þykir það 6ráblegt, að láta bjóða verkið upp, eða þegar
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a'bgeingilegt boð fæst ekki, á sýslumabur ab gjöra samníng um verk-
ib á þann hátt, ef því verður "ib kom ib, ab viss borgun se ákveðin
fyrir nákvæmlega til tekinn vegarpart; en fáist það ekki með aðgeíngl-
legum skilmálum, þá skal l.íta vinna verkið fyrir :íkvcbin daglaun,
og skal sýslurnabur, þegar svo stendur á, til kveðja áreibanlega um-
sjónarmenn, til ab hafa gætur il, ab verk ib verði óabfinnanlega af
hendi leyst, (samþykkt með 18 atkv.),

§ 6.
Þjóbvegir skulu ab öllum [afnabi halda hinni sömu stefnu, sem

þeir hara haft híngab til, en þegar sý:;lumanni þykir nauðsyn til bera
ab á þessu se gjörb nokkur breytíng, eða nýr þjóbvegur se gjörður,
þá skal hann um þetta senda uppdsttingu til amtmanns, og ræður
hann málinu til úrskurðar samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í
þessari tilskipun, (samþykkt með 17 atkv. gegn 2).

§ 7.
Serhver jarbelgandi er skyldur til, nema því ab elns, ab svo

standi á, sem sagt er í 8. gr., að Líta af hendi uppbótarlaust land
það, er þarf til ab leggja þj(íbveg um, eða gjöra víð hann, sam-
kvæmt reglum þeim, sem settar eru {þessari tilskipun. Svo er hann
einnig skyldur til ab leyfa, aCl á hans landareign se tekin þau til-
Iauug, sem kann ab þurfa til vegagjörðarinnar, og skal honum það
ekki heldur nClneinu hætt (samþ. meb 14 ath. gegn 4), nema til-
faung hafi verið tekin honum í mein, (samþykkt með 18 atkv.).

§ 8.
Nýja vegi má aldrei leggja gegnum tún eða umgirt graslendi

og ab öllum jafnaN ekki heldur yfir eingjar, nema yfírvaldlnn virð-
ist svo, ab ekki verbt hjá þ,'{ komizt án skaða fyrir almennar sam-
gaungur, og skal, þegar svo stendur á, greiða eigandanum, ef hann
krefst þess, af vegabótagjaldinu (samþ. með 14 ath. gegn 5) sann-
gjarna þokkabót, sem övilhalllr menn, þeir er tilkvaddir se af rett-
inum á vanalegann hátt, akveða fyrir þab eptir ekobunargjörð, sem
haldin se undir tilsjón sýslumanns, (samþ, með 22 atkv.).

§ 9.
þjóbvegir skulu ætíð vera 5 (samþykkt með 13 atkv. gegn 7)-

danskar álnir á breidd, samt getur sÝl!lllmabur (samþ. með 13 atkv.
gegn 7) leyft undanteknfngu fr.í þeirri reglu, þegar landslagi er svo
varíð, til ab mynda þar, sem vegur liggur yfir fjöll ella hraun, ab
óumflýjanleg nauðsyn dregur til þess, (samþykkt meb 19 atkv.
gegn 2).
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§ 10.
Þjó~vegi skal breta með ruðníngum, ef It þann hátt má fá fasta

braut. Ef svo stórir steinar koma fyrir It vegi þeim, er ryðja skal,

að þeim verður ekki kornið úr brautinni, þá skal beggjamegin þeirra
gjöra mjórri brautir, er aptur ná saman í aðalgötunni. Lausagrjóti
því, er liggur Ii veginum, skal snara svo Ungt úr vegi, að það geti
ekki fallið í brautina aptur, nema svo se, að steina þá megi hafa
til að bera ofan í veginn, (samþyl{kt með 17 atkv. gegn 2).

§ 11.
þar sem ekki verður feingin föst braut með ruðningum, skal

leggja veginn hærra, ef þjóðvegur er mjög laus; þyki yfirvaldi það
nauðsynlegt, eptir því sem á þeim stað hagar til, skal grafa skurði
jafnvel beggjamegin vegarins, og skal einnig, ef þilrf er á, gjöra ræsi
þvert yfir veginn. Moldu þeirri, sem mokað er upp úr skurðunum og
ræsunum, skal snara upp á veginn, og skal hafa hana sem undirlag
til að fylla upp veginn, en annari! skal fylla upp veginn á þann
hátt, að hann verði í miðju að minnsta kosti 1/2 danskri alin hærri,
en til hliðanna, og skal einnig bera ofan í veginn 5 eða 6 þuml-
únga þykkt lag af möl, þar sem hún er fáanleg í nánd. Yfir ræsa

þá, er ganga þvert yfir veginn, skal gjöra brýr, annaðhvort úr steini
eða tre, ellegar hvorttveggja saman, eptir þVÍ, sem tilsjónarmaður
(samþ. með 14 atkv. gegn 4) ákveður nákvæmar It hverjum einstök-

um stað, (samþ. með 15 atkv. gegn 2).
§ 12.

Yfir mýrlend i skal jafnaðarlegast gjöra steinbrýr ; en þegar yfir-

valdi virðist, að því verði ekki með nokkru móti "ið komið "egna
landslagslns, þá má þar gjöra brýr úr torfhnausum; skulu tor/brýr
þessar vera 11/2 danskri alin hærri til hliðanna, en grundvöllurinn,
er þar að liggur, og í miðju svo háar, að vel falli út af til beggja
hliða (samþ. með 15 atkv. gegn 3). Ao öðru leyti eiga steinbrýrn-
ar og torfbrýrnar ætíð að vera að minnsta kosti 21/2 danskar álnir
á breidd, og skal gjöra "ið þær skurði og ræsi sem fyr er sagt,
(samþykkt með 18 atkv.),

§ 13.
Yfir litlar ár og læki skal, ef nauðsyn krefur, og því (samþ. með

12 atkv. gegn 8) verður við komið, gjöra steinbrýr eða trebrýr, og skulu
brýr þessar vera að minnsta kosti 2% danskar álnir á breidd, og
skal ætíð halda þeim svo við, a\') farið verði yfir þær með klyfjaða
hesta (samþ. með 16 atkv. gegn 4).
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§ 14.
Á öllum þeim fjallvegum, sem ferðamenn eru vanir að fara á

vetrardag, skal hlaða vdrður, og skal einnig gjöra sæluhús, þar sem
yfirvaldi þykir þörf á. Eiga vörðurnar a~ vera, þegar því verbur
víð komið, svo nálægt hver annari, að tvær að minnsta kosti sjMst
í einn, þegar þoka er yfir; skal þar að auki á hverri vörðu vera
gjör~m stall nr eða annað merki á þeirri hlíð, sem snýr til norðurs
Ierðamönnum til Ieíðbelníngur, (samþ. mel) 20 atkv.).

§ 15.
Þegar einhver hefir tekizt á hendur að láta gjöra verkið, skal

fyrst greiða borgun fyrir það, þegar það er sannað með lögmætri
skobnnargjörð, er sýslumaður sendir amtmanni, a~ allt verklð se 6-
abflnnanlega af hendi leyst; þó má amtmaður, ef sá, er verkið læt-
ur "inna, krefst þess, og verkið er nmhíngsmlklð, eptir að hann
um þal) hefir mebtekíð upplýsíngnr og npp.ístringu frá hlutabelganda
sýslumanni, láta greiða manni þeim, sem verkið annast, nokkurn part
af kaupinu smátt og smátt, eptir þ"í, sem verkinu skilar áleiðis,
(samþ. með 16 atkv. gegn 9).

§ 16.
Útgjiild til allra þjótvcga skal þannig greiða, að af hverjum

hrepp í öllu landinu gjaldlat svo mlkið í peníugum, sem nemur hálfu
dagsverki, eptir verðlagsskrá fyrir hvern verk færan karlmann í hreppn-
um, í hverri stöðu sem hann er ffli 20 ára að 60. Gjald þetta skal
tekið af sveltarsjéðnum og greitt sýslnmanni á manntalsþfngl, og
leggur hreppstjrirí - með 2 til.{ mönnum, sem bændur sjálfir kjósa
(samþ. með 16 atkv. gegn 2) - það á hreppsbúa eptir sömu regl-
um og ankaútsvarið, (samþ. með 14 atkv. gegn 5).

§ 17.
Þa~ skal framvegis vera skylda innblíanna í hverjum hrepp, a~

gjöra vegabætur og halda vi~ aukavegum þeim, er liggja um hrepp-
inn, og sem nauðsynlegir ern til almenníngsþarfa, svo al) vegir þessir
se ávallt í sæmilegu standi. þa'b, sem vinna þarf í þessum tilgángi,
er skylduvinna, og skulu allir verkfærir karlmenn í hreppnum frá
20. til 60. árs, hvort sem þeir eru af bændastétt eður ekki, vera
skyldir ab leggja verk til eptir því, sem á þá skiptist af hreppstjóra
a~ yfirveguðum efnum og ástandi. En ef hreppsbændum eður meiri
hluti þeirra kynni heldur að æskja annaðhvort, ab einhver takist á
hendur vegabæturnar fyrir kaup, eða þ/í að menn se leigðlr til þess,
en um þa~ skal taka ákvör~un á hreppskilaþíngi á haustin, þá er
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þeim það heimilt, og skal þá hreppstjdrínn jafna nlbur kostnaðinum
á hina sömu menn, sem skyldir ern að "inna að vegabótum, eptir
því, sem ábur er sagt, og að öðru leyti þanníg, a'b hrisbdndlnn grelðír
borgun fyrir verkfæra menn, sem eru í hans þjónustu (samþ. með
16 atkv.).

§ 18.
Hreppstjórar skulu á ári hverju fyrir sumarmál senda sýslu-

manni nafnaskrá yfir þá menn f hreppnum, sem samkvæmt 16 gr.
eru skyldir að leggja re til þjöðvegabéta, (samþ. með 14 atkv. gegn 4).

§ 19.
Í þcim hreppi er hver rnabur skyldur a'b vinna að vegabdtum,

sem hann var heimilisfastur f haustinu áður, er hreppskil vorn þar
haldin, (samþ. með 13 atkv. gegn 10).

§ 20.
A'b því leyti, sem serlegur kostnaður kynni a'b standa ar auka-

,'egum, til a'b mynda til brúa, eður til a'b ritvega þær tilfærnr, sem
ekki verða heimtabar af þeim, sem skyldir eru :t'b Icggja til verk til
wgagjör?!ar, sbr. 25. gr., eða plÍ'ðllr til að spreingja steina o, tl., þá
ska I þeim kostnaði, sem til þess þarf, lúka af sveitarsjóðnum (samþ.
með 14. atkv. gegn 6), og jafna niður samkvæmt reglu þeirri, sem
sett er f niðurlagi 17. gr. a'b SYO miklu leyti, sem vegasjdöur sá,
sem nefndur er í 22. grein, hrökkur ekki til þessa kostnaðar, (samþ.
með 16 atkv.).

§ 21.
Auka"egir eiga almennt að vera 3 (samþ. með 16 ath. gegn

5) álnir á breidd, þó má hreppstjóri (samþ. með 16 ath. gegn 5)
leyfa, að brugbið se lít af þessu, þegar landslagi er svo háttað, að
óumtlýjanleg nauðsyn dregur til þess. A'ð öðru leyti skal f öllu því,
er aukavegi snertir, hvort heldur þeir eru gjörðir að nýju eða end-
urbættir, og eins hvað skyldu eigandans viðvíkur til að láta af hendi
land það og til faung, sem þarf, farið eptir reglum þeim, er ákveðnar
eru her að framan um þjóðvegi, að svo mlklu leyti, sem þær geta
ált her "i'b, (samþ. með 18 atkv.).

§ 22.
þa'b skal vera hverjum þeim, er skylduverk lí að vinna, heim-

ilt, að senda annan verkfæran mann f sinn stað, ViIji hann greiða
borgun f peníngnm fyrir skylduverk þa'b, sem hann lÍ a'b vinna, þá
skal það leyft, ef áður er um það gjört samkomulag ,-ið hlutaðeig-
andi hreppstjóra, sem þá skal leigja mann, er geingíð geti í hins
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eta'ð fyrir fe það, er hann hefir greitt. Bregðist nokkur undan ab
koma til verka, þegar hann er til þess kvaddur, og hefir einga þá
ráb"töfun gjört, sem áður er sagt, og hann getur ekki sannað lög-
mætt forfalI, þá á hann fyrir þab að gjalda í sekt 32 sk.r. m., og
þar ab auki greiða slíka borgun, sem hlutaðeigandl hreppstjért álít-

ur nægja, til að leigja fyrir annan verkmann. þab er vitaskuld, ab
það, sem her segir, á vlð hve nær sem verkskyldur maður bregzt
undan, eins fyrir það, þó fleiri verkainenn eigi ab koma frá ein-
um bæ, og á luisbdndlnn ab greiða ofannefnda borgun og gjalda
ákveðnar sektir fyrir hvern verkfæran mann, af börnum hans ella
vlnnufólki, er undan bregzt; en aptur á móti á hann rett á, ab halda

fenu inui í kaupi verkinanns, ef honum verður gefin sök á burtu-
verunni. Ofannefudar sektir skal greiða í vegasjóð, sem stofnsetja

skal fyrir hrepplnn, og skal hreppstjóri geyma hann og tekjunum
verja til vegabóta í hreppnum, eptir því, sem sÝ81umabur nákvæmar

ákveður. Hefjist deila um það, hvort sá, er í stab annars geingur,
se verk fær, þá skal hreppstjóri þegar í stað leggja úrskurð á þræt-
una með tveimur tilkvöddum mönnum. Ef einhver sendir óverk-
færan mann í sinn stað, skal álíta sem hann hefði ekki kom ib, (samþ.
með 17 gegn 1 atkv.),

§. 23.
Hreppstjóri til tekur, á hvaða dögum verkið skuli vinna, en þat>

má þó ekki vera seinna, en í jrinímánuðt, nema svo serstaklega se
listatt á einhverjuni stað, eða eitthvað annað beri til, að óUlllflýan-
legt se, ab bregða út af þessu, (samþ. með 16 atkv. gegn 2).

§. 24.
Verkamenn skal hreppstjóri til kveðja með skriflegum seðli, og

skulu bændur láta bera hann bæja milli tafarlaust um hreppinn eptir

reUri boðleið. Skal hreppstjóri senda hann út svo tímanlega, ab.
bann komlst alla bobleið í hið minnsta tveim dögum fyrir hinn á-
kveba verkdag. (samþ, með 12 atkv. gegn 6).

§. 25.
Serbver verkmaður skal með ser hafa verktól þau, sem til er

teklð, þegar honum er sagt til, en þó ekki önnur, enn þau, sem al-
mennt eru hólO við moldarverk þar í sveit; skal hann vera kominn
á hinn til tekna stað á dagmálum, og vera vib vinnu til náttmála,
þó skal veita tveggja stunda hvíld á þeim tíma, sem hreppstjóri
ákveður. Ef nokkur, sem tilkvaddur er, kemur seinna til verka, en

nú var sagt, eður fer fYI: í burtu, eður yfir höfu~ ekki.er allan hían
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tiltekna tíma vi~ vinnu sína, þá skal hann gjalda SYO mikið í verk-
fall, sem hreppstjóri með tveimur tílkvöddum mönnum metur, og
hafi hann eingar lögmætar nauðsynjar haft, að auk í sekt 32 sk.,
(samþ. með 12 atkv. gegn 4).

§. 26.
Hreppstjóra er heimilt, ab skipta niður vegastörfum þeim, sem

fálla á hreppinn, á tvo eða .t1eiri daga, en samt þannig, að einginn
s,í, sem skylduverk á að vinna, hafi meira, en eins dags verk, (samþ.
með 20 atkv.),

§. 27.
Meðan á verkum stendur, skal hreppstjóri skipta verkmönnum

í flokka, og skal hverjum þeirra feinginn sinn kafli ar veginum.
Hreppstjórinn skal ætíð vera viðstaddur sem umsjénarmaður, meðan
unnið er að vegastörfunum ; líka getur hann koslð umsjónarmenn
ser til hjálpar meðal hreppsbænda, þegar honum þykir nauðsyn til
bera. Skal svo álíta, a~ bæði hreppstjórinn og líðurnefndir umsjón-
armenn hafi með umsjón þeirri, er þeir þannig hafa haft með vinn-
unni, fullnægt skylduverki því, er á þeim sjálfum liggur, (samþ. með
20 atkv. gegn 1).

§. 28.
þegar verkið, eptir 17. gr. 2. atr. þessarar tilskipunar er unn-

i~ af einhverjum, sem hefir tekizt það á hendur, eða af leigðum
mönnum, eiga hreppstjörarnlr að hafa umsjón með, að það verði ó-
aðfínnanlega af hendi leyst, samkvæmt þeim akvörðunum, sem
gjörðar eru af hreppsbændum því viðvíkjandi, (samþ. með 18 atkv.
gegn 3).

§. 29.
Sýolumenn skulu a an hverju líta eptir þjóðvegunum í sýslum

þeim, er þeim er trúað fyrir, og hafa líka eptirlit með hinum nauð-
synlegu aukavegulll þar (samþ, með 10 atkv. gegn 8), og eiga þeir
á ári hverju a'ð senda amtmanni skýrslu um ástand veganna í sýsl-
unni (samþ. mel> 13 atkv. gegn 3); skal í henni vera greint frá ekki
a~ eins, hve mikið, heldur einnig, hvernig hafi verið starfað að vega-
gjörðum á ári hverju, (samþ. með 21 atkv.).

s 30.
Þegar amtmenn eru á embættisferðum sínum, skulu þeir skyldir

a~ gefa nákvæmlega gætur a~ vegunum i umdæmum sínum, og að
sýslumenn og hreppstjórar gæti slvytdná þeirra, er hvíta á þeim eptir
þessari tilskipun, (samþ. meb 14 atkv. gegn .6).
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§. 31.
Verbi nokkur uppvís n~ því, að hafa með ásettu ráM skemmt

þau verk, sem vegastjörnín hefir látib gjöra, þá skal hann bæta
skaðann, og þar ab auki sektast frá 1 rd. til 10 rd, eptir því, hvað
skemmdin er mikil og öðrum málavöxtum; skal einnig taka til greina,
hvort yfirsjúnln er framin í fyrsta sinn eða hún er ítrekuð. Se
vörður og sæluluis á vetrarvegum skemmd eba eydd, þá skal það
sæta 10 rd, til 50 rd. sekt eða líkamlegri retsíngu fri\ 10 til 21
vandarhagga. Se mannvirki þau burt tekin, sem vegastjórnill hefir
látio gjöra, svo sem brýr, vörour og sæluhús, þá varðar þao þjófs-
straffi, og skal, þegar ákveða á stærð hegníngarinnar, einkum tekin
til greina hætta sú, sem al því hefbí getað hlotizt fyrir ferðamenn,
Sektir þær, sem ákveðnar eru í þessari grein, skulu falla til þjóo-
vegagjaldsíns, ef þjóðvegur hefir verið skemmdur, en annars í vega-
sjób hreppsins, (samþ. með 17 ath. gegn 2).

§. 32.
ön mál vibvfkjnndí afbrlgðum gegn þessari tilskipun skal með

fura og dæma sem almenn lögreglumál, ab því leyti sem þau ekki
eptir ebll sínu eru mísgjörðamal, og skal ao öðru leyti, hvað þær
yflr:>jónir snertir, sem her ræðir um, fara eptir ákvörðunum í tilsk,
24. janúar 1838 9. og 10. gr., (samþ. með 18 atkv).

§. 33.
Hvað hinar almennu ferjur yfir stærri ár og Tatnsföll áhrærlr,

þá skal framvegis farib eptir reglum þeim, sem settar eru í Jóns-
bókar landsleigubálks 45. kap. og í kemingsbréf 29. apríl 1776 §.
6. Ab öðru leyti skulu þær akvarðanlr, sem ofannefnt konángsbréf
og Jönsbékarlandsleígub. 44. kap. innihalda um vegina. á Íslandi).
her eptir vera teknar úr lögum, (samþ. með 18 atkv.),

6. Frumvarp til alltsskjals í málinu um laun ýmsra embættis-
manna, þannig hljéðandi ;

Til konúngs.

-nar konúngleg hátign hefir lagt fyrir alþíngi frumvarp til-opins
brets .um laun ýmsra embættismanna. á ÍslaJIdi. Þíngibkans fimm
manna nefnd til ab rannsaka þetta mál, og J!æddi~- síoan á heim
aðalfundum á lögskipaðan háU; leyfir þíngið ser nú allraþegnsam-
legast ab láta í ljósi tillögur I>Úl:U og álit um það á· þessa leið,

Eptir þvi; sem skýrt er frá í. astæbum hins kODÚQg@gafrum.
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varps, er mál þetta sprottið út af upp.ístúngum nefndar þeirrar, sem
sett var 1857 af stjórnarinnar hendi, til að semja frumvarp til nýrra
f1kvar~ana um laun allra þeirra embættis- og sýslunarmanna, er föst·
laun fá lÍr sjlSM konúngsrfkisins Danmerkur. Eptir uppástúngum
þessum voru neínllega samin hii lagafrumvörp um laun tveggja flokka
embættismanna, þeirra er taldir eru til konrlngsríklslns; "ar annar
flokkurinn sá, sem heyrðl undir démsnuilastjémlna, en annar sá, er
heyrði undir kirkju- og kennslustjórnina. Í báðum þessum frum-
vörpum voru einnig taldir með embættismönnum konúngsrlklslns þeir
embættismenn lÍ íslandi, sem heyrðu til hvorum flokkinum ser í lagi
og fá laun sín IÍr ríklssjébl. Lagafrumvörp þessi eru ekki enn lög-
tekin, en þegar þau komu fram á rfklsþíngínu í Danmörku, hefir
nefnd sú, sem þar var sett í mallnu, stúngtð upp á, ab öllum þeim
ákyörl'lunum, sem snerta laun Islenskra embættlsmanna, yrðí safnað
í eitt og þær teknar í sérstaklegt lagaboð, og af því henni þótti
laun þau, er upp á var sniugíð, nokkuð há, og hún éttaðíst, að ef

þau værl nú samþykkt, þ;í kynni það að koma í bága vlð, hvernig
þeim embættismönnum lÍ Íslandi verbur launað, sem ekki fá laun úr
rfkíssjéðnum, heldur af landinu sjálfu, þ/i stakk hún upp á, ab laun

áður greindra embættismanna, þau er á kveðin voru í Irumvörpunum,
yrM ekki samþykkt fyr, en alþíngi hefbí gefist kostur á, ab segja
álit sitt um mál þetta. Eptir þessari uppastungu hefir stjérnln l;ítið
gjöra þetta frumvarp, sem her er lagt fyrir alþíngi um laum em-
bættismanna þeirra, er fá laun sín rir ríklssjéðl, en þar eð alþíngi
hefir ekki fj;írhagsdll, þ;í vlrðíst það vera óefab, ab Irumvarplð muni

verða lagt fyrir rfklsþfnglð í Danmörku, eptir ab alþíngi hefir sagt
um það álit sitt, en þar af lelbír beinlínis, meðan alþíngi hefir ekki
atkvæði um fjárhagsráb þessa lands, og þau eru ab öllu leyti lögð
undir ályktarvald rlklsþíngsine í Danmörku, að ríklsþíngtð verðl látið

rá~a alveg úrslitum málsins, og lagabob það, sem út kæmi, yrði
rfkísþíngslns verk, en ekki alþíngis. Alþíngi skal fyrst og fremst leyfa
ser allraþegnsamlegast ab fara nokkrum orðum um það, er snertir
þessa formlegu hlíð malsíns.

Alþíngi virðist auðsætt, að tvær ólíkar stefnur komi fram í þessu
máU hjá stjórninni og hjá nefnd þeirri, sem hún hefir sett á annan
bóginn, og á hinn bóginn hjá nefnd þeirri, sem hefir Iarlð með mál-
i<> á ríkisþínginu í Danmörku. Stjórnin og nefnd hennar hafa, eins
og fyr hefir verið siður, teklb embættismennina her lÍ landi í flokka

með samkynja embættismönnum í Danmörku, þó hún haft sett þá
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skör lægra í laununum; þíngnefndin í ríkisþínginu hefir aptur á
móti viljað skilja hina íslenzku embættismenn ab, og hafa þá ser í
lagi. þetta ,'irMst benda til, ab stjórnin haldi enn fram hinni fyrri
skoðun sinni, ab álíta Í~land sem einn hluta úr komíngsríkinu Dan-
mörku, eða hjálendu þess, og haldi því íslenzkum embættismönnum
saman "ib embættismenn ina í Danmörku, eins og fjlírhagnum; en af)
ríkisþíngsnefndin vilji heldur ab skilja fjárhaginn, og taka því hina
íslenzku embættismenn ser í lagi, en setja þá ekki í flokk með hinum.
Þettaatri~i virðíst mí standa á mjög litlu, meðan að fjárhagurinn er ekki
ab skilinn hvort sem er, því þó hvortveggja flokkurinn standi í hinu
sama lagabobl, er í lagalegum skilníngi kemur lÍt frá konúngi og
ríkisþínginu í Danmörku, þá virðíst það eins Iítib geta staðlð fjár-
hagsabskílnaðlnum í vegi á sínnm tíma, eins og hitt gæti ab skili~,
þó sínir stæðl í hvorum lögunum, þegar ríkisþíngib eitt hefir álykt-
anda vald um hvorutveggju lögin. Abalatri~i~ viroi8t vera þetta, af)
meðan fjárhagurinn er ekki ab skilinn, þá hafa embættismenn þeir,
sem her eru á Íslaudi ástæbu til,. ab bera laun sín saman vib laun
samkynja embættismenn í Danmörku, ab svo miklu leyti, sem hvoru-
tveggju hafa laun sfn úr ríkis:ljóoi, og ab alþíngis áliti hafa þeir rett
til, ab vænta í þessu tiIIiti fulls jafnréttis víð hina, eins og verið
hefir ab fornu, meðan fjárhagur Íslands og Danmerkur er ekki a~
skilinn, heldur lagbur undir ályktarvald rfklsþfngsíns í Danmörku
einúngis.

þab kann ab vísu ab virðast svo í fyrsta áliti, sem alþíngi S6
veitt meira raðgjafaratkvæði en aður, með því ab bera þetta frum-
varp undir álit þess; en meðan alþíngi hefir ekki fjárhagsráb, og rík-
isþíngi~ í Danmörku hefir í höndum öll ráMn og alyktarvaldíð í þl'f
efni, þá verður þó þetta í raun og veru eintómt form, þar eb rík-
isþíngib mundi samt sem áður hara fullan rett á, að breyta frumvarp-
inu á hvern þann hátt, sem því litist, það mundi eimíngis hafa til-
lit til uppástringna þingsins eptir geðþekknl, stjórnin mundi taka
þess ályktanir gildar, en ekki alþíngis, og lagaboblb mundi á sínum
tíma koma út sem lagaboð frá löggjafarvaldinu í Danmörku, en ekki
eptir rábi og ályktunum alþíngis. þetta rá~gjafaratkvæbi alþíngis
hlyti því ao verða í raun og veru þýMngarlaust, eins og alþingi hefir
ábur leyft ser ab láta í ljósi i áliti sínu til yðar konúnglegu hátign-
ar um það atríðl, hvort ráðlegt væri, að leggja undir raðgjafaratkvæðl
þess þá grein úrfjárhagslögunum árlega, sem Ísland snertir. Á:stæ~-
ur frumvarpsins benda einnig til, ab stjórnin líti þannig á máli",
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þar sem hún minnir á, ao meOferll slíks mál" sem þetta, er snertir
fjárhagsefni, heyri ekki undir meðferð alþingis.

En fyrir utan þessa formlegu hlíð málsins, þá er einnig f því
sjálfu ao efninu til fólgi'b margt, sem gjörir þínginu ómögulegt all
bera upp ákveðnar uppastungur um þess einstöku atríði,

Ef svo stæbi á, að alþingi heíbl fj.irhag:mio her á landi, og gæti
haft yfirlit yfir allan landsins hag, þá væri það án efa vel til Iallíð,
að ákveða í lagaformi laun embættismanna; En með þessu ásigkomu-
lagi, sem nú er, og með þeim skýrslum, sem nú eru fyrir hendi,
verður þessu ekki víð komið af alþíngts hálfu, því til þess hefir það
fyrst og fremst einga köllun að þessu sinni, eingan undirbúníng af
stjórnarinnar hendi og eingar skýrslur, sem nægja. Frumvarp þetta,
sem fyrir er lagt, ber menjar þess, hversu það er orðíð til: ab það
er einúngis samsett úr nokkrum liðum úr tveimur frumvörpum, sem

.ætlazt hefir verið til, að yfirgripi þá embættismenn, sem hafa laun
úr ríkiiisjóM í Danmörku og heyra undir tvenn aðskilin stjórnarvöld.
þessir líðlr eiga ef til "ill "el vlð f heild sinni, þegar allt er skoðað
frá sjönermlðí Danmerkur, en þegar þeir eru teknir út úr, og skoð-
aðlr sem heild frá sjdnarmlbi Íslands, þá eiga þeir "el vill. AI-
þíngi leyfir ser einúngis allraþegnsamlegast ao geta þess, ao þessir
Iíblr minna á. hina öhcppllegu sundurdeilíngu embættlsmanna her á
landi í 1\'0 flokka, annan þann, er laun hefði úr ríkiiisjóM, og annan
þann, er laun hefði úr landssjóoi, sem kom fram í uppástúngum
stjórnarinnar til þjöðfundarlns 1851. En þessi skipting getur ao eins
átt vlð, meðan fjárhagur Íslands er ekkl að skilinn, en ekki leing-
nr, og leiðir þar af, að ef fjárhagurinn yrði nú að skilinn innan
skamms tíma, þá yrti þetta lagabob, sem mí kæmi út með þessu
lagi, öldúngis ónýtt, og yrbí þá. annaðhvort ao búa til nýtt frum-
varp á öllrum grundvelli, eða hafa aðra aðferð, og ákveoa launin
öll ser í lagi. Yrbl fjárhagur Íslands ao skilinn frá Danmörk, þá
yrðí all Iíklndum );IIISU breytt í framkvæmdarstjórninni her á landi
og í skattalögunum; og þessar breytíngar yrðl miðaðar víð hag þessa
lands. Menn gæti hugsao ser til dæmis, ao skattheimtu yrM korníð
öðruvfsl fyrir, að dömaraembætti yrM ao skilin frá skattheimtu-
sýslunum, ao sumum embættum kynni ao verða fækkað, sum aptur
ný upp tekin, og margt tleira. Um allt þetta getur alþingi ao sinni
ekkert annað sagt, en að það hlýtur ao gjöra ráo fyrir því, vegna
þess það hefir ástæðu til, ao gjöra ráo fyrir, að fjárhagurinn kunni
ao verba ao skilinn, en ao gjöra um þa~ uppástúngur vil> þetta
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frumvarp, gæti alls ekki átt vlð, Þegar það nú liggur beint vill ab
ætla, a~lagabo~ þetta gæti eptir efni sínu einúngis ,'eri~ til eins
konar bráðabyrgba, þá virblst enn síður astæða til, ab alþtngi fylgdi
því fram, ab þa~ kæmi út sem serstök lög eptir ályktun ríkisþíngs-
ins í Danmörku.

Alþíngi virMst þar a~ auki eingin brýn nauðsyn á, a~ þetta
frumvarp komi út í lagaformi á þenna hátt, heldur verbur þíngi~ afl
halda, ab þvi mætti koma fyrir öbruvísi. Alþíngi leyfbi ser á~ur allra-
þegnsamlegast ab geta þess, ab þvi virtist á eingu standa í verunni,
þó svo stæðl, sem stóð í frumvörpum stjórnarinnar öndverblega ; en
stæbi ekki svo, þá virbist oss ákvarl'lanir um laun íslenzkra embætt-
ismanna, þeirra er laun hara aC ríkisojóbnum, geta staðlð í fjárhags-
lögunum, eins og þar stendur um tekjur og útgjöld Íslands árlega,
og vetbur ákveMð aC'ríkisþinginu. því eins og stjórnin hefir hing-
ab til borlð upp fyrir ríklsþíngtð, og látib það ákveða ekki elming-
is, hvab þyrfti að skj6ta til ísland~ þarfa á hverju ári, eptir hinu
venjulega reiknfngslagl stjórnarinnar, heldur og einnig jafnvel tekjur
landsins, eða skatta og skyldir landsmanna, ekki ab nefna útgjöld
þau, er til landsins gánga, og þetta allt án þess nokkur fulltrúi frá
íslands hendi ætti þar þíngsetu, eða alþíngi heíðl þar um nokkurt
atkvæði, eins mundi henni ekki vaxa í augum, ab láta ríkisþingib
ákveba þessi atriði set í lagi um nokkurra ára bil. það væri jafn-
vel undarlegt, eC farið væri með þetta einstaklega atribi úr fjárhags-
lögunum öbruvísl, en með hin atrlbln, er Ísland snerta.

Alþingi hlýtur því að ráða frá, ab frumvarpið komi út í laga-
formi serstaklega ab STO stöddu, heldur ab ákvarbanír þess verðí
meb nauðsynlegum breytíngum teknar í fjárhagslögin árlega, e~a
þeim komið fyrir á einhvern annan hátt, sem hæfa þætti, meðan svo
stendur sem nú er.

En þó þetta se álit alþíngis með tilliti til frumvarpsins, eins og
þab er lagað, þá getur þó þíngib ekki leitt hjá ser, fyrot ab ytlar
komingleg hátign hefir mlldllega gefíð því kost á, ab segja álit sitt
um mállð Ii annað borð, að tala um þá reglu, sem kemur fram'
frumvarpi þessu, ab gjöra mun Ii launum eamkynja embættismanna
her og í Danmörku, því alþíngi getur ehki seb, að regla þessi 116

byggð á gildum rökum, eptir því sem nú stendur á. þab hefir ávallt
verið van! að undanförnu, a~ viðurkenna jafnretti miHi íslenskra og
danskra embættismanna, og þab er öldúngis samkvæmt þeirri skoðun
Itj6rnarillilar, sem "'rifl hefir og er enn, a~ halda sameígínlegum fjár-
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hag, og vilja álíta Danmörk og Ísland.sem eina heild. EI nú stjórnin
lýsti því yfir, a~ hún sleppti þessari eining, og vildi a~ skilja fjárhag
og stjórn Íolands og Danmerknr, þá. væri vel skiljanlegt, a~ ekki væri
teknir í einn flokk danskir embættismenn og íslenzkir, ella þó menn
vildi dkveða laun lÍ sinn nuíta handa hvorum, En á meðan ein-
ingin stendur í fjárh3g og stjórn, þá virðlet þfnginu þall ekki geta
verið neinum efa undirorpið, all embættismenn her eigi jafnretti víð
samkynja embættismenn í Danmörku. t>a~ er og fyrst á seinni tím-
um, helzt swan 1830, a~ mest hefir borlð á, að embættismenn her
hafa feinglð lægri laun, en samkynja embættismenn í Danmörku.
Ástæ~a sú, sem til hefir verlð greind, og tekin er fram í astæðum
frumvarpsins, a~ tekjur af Íolandi væri of litlar til móts við útgjöld-
in, er af slíku leiddi, getur því að eins átt vlð, að fjárhagur væri
iI~ skilinn og hreinir reikníngar gjörðir, en þegar það er ekki, þá
ætlar þínglb, a~ slík ástæ~a geti ekki haft nokkurt gildi, enda veit
þíngi<> og ekki heldur til, iib þessi .1stælJa komi fram vlð nokkurn
þann part, sem er talinn með í ríkinu og settur undir sömu fjflr-
hagslög. Menn geta ekki í sömu andrannl skoðað Ísland, ella hvern
hluta ríklslns sem er, S\'O sem öaðskllínn landspart með sameigin-
legulll sjó~i, og sem aðskilíð land með Irjálsu forræði lÍ öllum sínum
fj,írhag. Menn geta ekki heimtað, all alþíngl vísi .í fe eða leggi álögur
lí landill í sömn andránni og þinginu er neitað um ab hafa nokkurt
atkvæði í fjárhagsmáhull landsins eða um reiknínga þess. ÞInginu
virðist auðsætt, að meðan fjárhllgurinn er ekki ilCJskilinn, geti ekki
þessi ástælJa komill all rðttn lagi til greina. þarfir Íslands og [aín-
retti á víð hina hlutann, sem það er í sameining víð, hljóta a~ vera
grundvallaratríðíð. En þar víð bætist, all þegar þíngi~ rennir a~
eins lauslega auga yfir reiknínga þá, sem nú eru taldir árlega árs
í fjárhagslögum Danmerkur fyrir Íslands hönd, þá getur það ekki
betur se~, en að þeir lýsi bezt, hversu léttvæg sú IÍstæCJaer, sem af
þeim verður dregin, því svo drepið se ab eins á eitt atrlði, þá er til-
færð árlega með útgjðldum Ísland:> í ríklsrelkníngunum allt að 20,000
dala til þess konar útgjalda, sem állur geingu af eignum biskups-
stólanna her á landi, en ekkert talið aptur til inngjaida, jafnvel þ6
eignir þessar væri fÍ sínum tíma teknar í ríklssjéðlnn með þeim skil-
daga, ab hann stæðí straum af þeim útgjöldum, sem á eignunum
lágu, svo a~ þessi útgjöld geta með reitu skoðazt sem árleg kvö~ á
rfkísejéðnum, eh útsvar á árgjaldi eptir fe, sem ríkis!!jó~urinn hetCJi
álJur meðtekið. Sama kemur fram" ef skoðuð et :;ú tekjngreín, er
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snertir kenúngsjarðlr, seldar' og óie!dar. þa'b er þess vegna a'l!
þíngsin~ ætlun svo fjnrstætt álit, a~ Island hafi ekki, sem kallað er,
boríð sig sjálft hínga~ til, ef reikníngar læri rett skoðaðir, ab stjórn-
in sjdlf hefir jafnvel víðurkennt þetta optar en einu sinni, og meðal
annars í ástæbum til fjárhagslaganna 1850 - 51.

Þab, sem skyldi þá setja hina íslenzku embættismenn á lægra
bekk, en samkynja embættisbræður þeirra í Danmörk, ætti þá ab vera
sjálft ásigkomulagib her, ab verð á öllum hlutum væri her lægra, eb
a~ hægra væri a~ ná til þess, sem maður þyrfti með, o, s. frv. AI-
þíngi ætlar, ab í þessu efni megi ab vísu segja allmlkíð bæði með
og mót, en það ætlar, a~ niðurstaðan muni verba sú, og það á\'allt
meir og meir, að þarfir embættismanna her verbl ekki minni en í
Danmörku, fyrIr utan Kaupmannahöfn ef til "ill, og se þess "egna
eins frá þessari hlið ástæ~a til, a~ láta þá njóta jafnréttls með em-
bættismönnum í Danmörku,

Alþingi hefir leyft ser her ab framan allraþegnsamlegast ab geta
þess, a~ þíngíð hefir ekki Ielngíð neinar þær skýrslur í hendur, er
það geti Ielnglð aC fullkomið og nákvæmt yfirlit yfir málib, hvorki
með tilliti til Íslands sjrílís, ne með tilliti til samburðarins vib lík
embætti í Danmörku. Á þinginu hefir ab vísu kornið fram uppá-
stúnga, eembyggð væri á jafnretti sam kynja embættismanna her og
í Danmörku, og skyldi eptir henni vera þannig akveðíb, ab:

1, Stlptamtmaður og biskup feingi í laus 3,600 rd. hvor, og
Iaunabét 200 rd. fyrir hver 5 ár til 4,600 rd. en ekki meira; auk
þess skyldi stlptamtmaður fá 400 rd. í borbfð, og biskup 200 nt.
fyrir bústab.

2, Amtmennirnir 2,600 rd, hvor, og launabót 200 rd. fyrir hver
5 ár til 3,600 rd.; enn fremur amtmaðurinn í vesturamtlnu 200 rd.
fyrir bústað,

3, Landfógetinn 1,000 rd. á ári, og launabót 200 rd. fyrir hver
5 ár til 1,600 rd.; sdmulelbls enn fremur 150 rd. í húsleigustyrk.

4, Justitiarius í landsyflrréttínum 3,000 rd. á ári, og assessor-
arnir hver 1,600 rd., sömuleíðls launabót 200 rd. fyrir hver , 3 ár, til
þess hinn fyrsti hefðl 4,000, og hinir síðarnefndu hvor um sig 2,400'
rd. Auk þess skyldi hinn æbrí assessor halda 250 rd. úr dómsmála-
sjóbnum, en þeir 50 rd. úr sama sjóbi, sem hinn annar assessor hefir,
skyldi hverfa aptur til sjÓ\lsins.

5, Landlæknirinn 1,200 rd. á ári og hver hðraðslækntr 600 rd'j
þar ab auki launabót 100 rd. fyrir hver 3 ár, þar til landlæknir hefN
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1,600 rd., og hver hinna 1,000 rd. - þar a'l>auki skyldi læknar all-
ir halda þeim húsleigustyrk, sem þeir hafa haft.

6, Forstöðumaður prestaskólans og rektor skólans hvor 1,600 rd.,
og launabót 200 rd. fyrir hver á ár til 2,200 rd.; enn fremur rektor
leigufrían bústað í skólahúsinu, og Iorstöðumaður prestaskólans 200
rd. húsleigustyrk.

Yfirkennari skólans 1,000 rd. og launabót 200 rd. fyrir hver 5
ár, til 1,600 rd.; sömnleíðla sá, sem nú er, húsleigustyrk 150 rd, á ári.

Undirkennararnir 600 rd. hver; og 100 rd, "i'bbót fyrir hver 3
ár, til 1,200 rd.; enn fremur hinn fyrri kennarinn vib prestaskólann og
þrír hinir elztu undirkennarar við latínuskólann 100 rd. í húsleigustyrk.

Fyrir umsjón í skólanum handa einum kennaranna 300 rd. á ári.
Saungkennari skólans, sem jafnframt er organsleikari dómkirkj-

unnar, 400 rd., og 50 rd. í launabót fyrir hver 3 ár, til 600 rd,
Íþróttakennarinn 200 rd. og launabót 50 rd. fyrir hver 3 ár til

300 rd.
Dyravörður skólans 250rd. á ári, og 300 rd. eptir 5 ára þjónustu.
7, Dómkirkjupresturinn í Reykjavík 400 rd., auk húsleigustyrks

þess, er hann nú hefir.
En meiri hluti alþíngis gat ekki fallizt á þessa uppástúngu, af

þeim ástæ'bum, sem fyr eru taldar, er gjörbu þínginn ómögulegt, a'l>
bera fram uppástúngur í ákveðnu formi í þessu máli.

þar á móti þóttist þínf',;'b hafa ástæ'bu til, a'b taka fram það atr-
íðl, sem her er dreplð á ab framan, og sem þinginu "ir'bist ekki
nógsamlega hafa veri 'll a'b gætt í undirbúningi frumvarps þessa, og
þa'l> er jafnrðtt! það, með sanngjörnu tilliti til krfngumatæðanna, sem
embættismenn her á landi virðast eiga kröfu á, í samburði vi'b sam-
kynja embættismenn í Danmörku. Þíngib víðurkennir ab vísu, ab
opt geti verið vandasamt ab ákveða jöfnuðinn eptir ásigkomulagi og
kríngumstæðuæ, en. það leyfir ser allraþegnsamlegast ab benda til
nokkurra atriða, sem því vil'bist til greina takandi í því efni.

Þar sem stlptamtmaður, amtmenn og biskup eru setUr skör lægra
í frumvarplnu, en samkynja embættismenn í Danmörku, þá getur alþíngi
ekki betur seb, en a'b ástæða se til a'b álíta stíptamtmann her, sem
í mörgum efnum þarf ab sýna tign embættis síns, jafnvel fremri, en
marga samkynja embættismenn 1 Danmörku, þar eb hann er í mörg-
um efnum og í víðlögum í landstjóra stað ; en allir þessir embættis-
menn hafa svo merkileg embætti á hendi í sjálfum ser, og SYO ví'b-
lend herub tll umráða, ab embætti þeirra vir'bast geta lita'bi~ jafnfæt-
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is samkynja embættum í Danmörku, IIib sama má segja um yfir-
dóminn' her, i samjöfnuM vib yfird6minn t. d. í Vebjörgum. Uni
herabslækna er þess ab vísu nokkuð gætt, hversu mjög örbugri þessi
embætti eru her, en í Danmörku; en hvað landlækni víbvíkur, virfl-
ist þinginu naubsynlegt, ab tekib se sanngjarnt tillit til þeirrar tign-
ar og ábyrg~ar, sem embætti hans fylgir, og jafnframt til þess, a~
honum er miklu meira verk á herbar lagt, en embættlsbræðrum hans
1 Danmörku, þar sem hann er jafnframt hinn eini læknir í Reykja~
víkurbæ og í stóru herabi ab auki. Um land- og bæjarfógetann má
geta þess, ab embætti hans er nokkuð serataklegt í samburði viti
embætti í Danmörku, og er einnig nokkuð haCt tillit til þess' í
frumvarpinu, en þar bjá er þess ab geta, ab hann hefir híngað til
bart búsleigustyrk, sem ekki er. þar talinn með, og þyrfti ab taka
tillit til þess, ab því yrbi vib bætt. Hvað vibvíkur kennurun .••
um vib prestask61ann og latínuskólann , þá virMst þínginu þaT>
vera abgætanda,ab kennarar ber hafa ekki Ieíngið neina hlut-
deild í launabót þeirri, sem kennurunum vib skólana í Danmörku
er veitt með lögum 28. marz 1855. þar ab auki má þess geta,
einkum með tilliti til undirkennaranna, ab her má gjöra ráb fyrir,
ab kennarar geti ekkert töluvert unnið ser inn misreitis, til ab bæta
vib tekjur sínar, en Ii hinn bóginn er mikil nauðsyn, ab fá hina dug-.
legustu menn ab þessum skólum, og uppörfa þá til, ab leita ser þar
til sem beztrar menntunar. Fyrir þá sök virMst þínginu ástæba til,
ab láta kennara hafa her hærri laun, en í Danmörk, því þar er allt
öbruvísi ástatt; þar taka kennarar hlut í kennslukaupi lærisveina og
ýmsum öbrum hlynnindum, sem ekki eiga ser her stab, og þar ab
auki eiga þeir þar lángtum hægra með, ab vinna ser í hag með ýmsu
móti, en her. þetta hefir og verib viburkennt ab undanförnu, því
laun kennaranna vib sk6lann her hafa verib sett hærra ab tiltölu, en
í Danmörku, einkum undirkennaranna.

Frá þíogmanni Reykvíkínga kom uppástúnga til þingsins um,
ab dómkirkjupresturinn í Reykjavík mætti fá húsaleigustyrk sinn,
sem nú er 150 rd., aukinn um 400 rd. Eptir því, sem nú stendur á
tímum, meðan Reykjavfk er ekki stærri bær en Mn er,virbist vera sama
ástæfla til, ab auka þann styrk, sem dömkírkjuprestínum er veittur úr
ríkissjóbnum, eins og til ab auka laun annara embættismanna, Því í raun
og "eru er þó sá styrkur, sem honum er veittur, ekki annað, en launa-
böt, og dómkírkjuprestarnir hafa því meiri þörf á þessum styrk, sem þeir
neyðast til ab kaupa ser hús í bænum, en geta ekki búib til leigu.
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þa~ hefir veri~ bent til, að þegar laun embættismanna þeirra, er
fá laun sín úr ríkissj óM, yrM ákvebln, þá yrði a~ hafa tilit til annara
embættismanna á landinu, sem ekki fá laun sín á sama Mtt. þetta værl
þá helzt sýslumenn, en þó laun þeirra fari nokkuð eptir árferðl, þ1i

er þa~ víst, að hinar betri sý:;lllr þola að sínu leyti, að tekjunum til,
samjöfnuð "i~ hvert þa~ embætti, sem nú tekur laun úr ríkissjóði.

Jafnframt og alþíngi leyfir ser allraþegnsarnlegust ab benda til
þessara atrlða, sem nú voru nefnd, treystir þfnglð því, að yðar kon-
úngleg hátign muni mildilega sjá svo um, að embættismenn her á
landi njóti alls þess jafnréttis og allrar þeirrar sanngirni með tilliti

til launa þeirra, sem fremst má verða, í samburði vi~ samkynja em-
bættismenn í Danmörku.

Eptir þVÍ sem ástatt er, a~ verð á öllum hlutum fer hef eins
og annarstaðar hækkanda, að þetta kemur einkum fram vlð þá, sem
fá laun sín í peníngum, og að þeir embættismenn, sem her ræðir um,
hafa leingi mátt bíða þeirra launabóta, sem þeir virðast hafa átt
sanngirniskröfu til, þá hefir þíngi~ Iundlð lístæou til að beiðast þess,
ab launavíðbét sú, sem veltt yrðí, værí veitt sem fyrst a~ mögulegt
er, og ætlar, að það megi verða frá 1. apríl 1860.

Eptir á~ur sögðu leyfir þvl alþingi ser allraþegnsamlegast að bera
fram fyrir ybar hátign það álit aitt, uppástúngu og allraþegnsamlag-

ustu bæn:
1, Að yðar konúnglegri hátign mætti þóknast, að láta ekki

þetta [rumvarp, þannig lagað, koma út sem opið bref,
heldur að ákvarðanir þess um launabót embættismanna
her á landi verði með hæfilegum breytíngum teknar í fjár-
hagslögin árlega, eða á annan hátt ákveðnar, meðan svo
stendur, sem nú er (með 14 atkvæðum móti 10).

2, Að yðar konúngleg hátign vilji mildilega sjá svo um, að
embættismenn her á landi njóti alls þess jafnrettis og
allrar þeirrar sanngirni með tilliti til launa þeirra, sem
fremst má verða, í samburði við samkynja embættismenn
í Danmörku, meðan ekki er að skilinn fjárhagur Islands
og Danmerkur (með 18 atkvæðum gegn 4).

3, Að sú launabót, sem ákveðin verður handa embættismönn-
um her á landi, þeim er fá laun úr ríkissjóði, verði á-
kveðin frá 1. apríl 1860 (með 22 atkvæðum),

4, Að launab6t sú, sem veitt verður, nái einnig til dóm-
kirkjupl'cstsins í Reykjavík (með 23 atkvæðum).

1896



Nokkrir af þeim, minni hluti þíngslns, er eigi gat abhyllzt þá
skoðun á málinu og þá nlðurstöbu, sem þíngíð þannig komst ab,

áskildi ser þegar undir uniræðum malslns, ab fram bera serstaklega
fyrir ytar konúnglega hátign allraþegnsamlegast ágreiníngsálit sitt
lib meira hlutann, og hljóðar það álit minna hlutans þannig:

"Minni hlutl þíngslns viðurkennlr ab vísu, ab skoðun meira
hlutans er, ab því leyti hann heldur fram jafnrétti milli hinna ís-
lenzku og dönsku embættismanna, sem eru í sömu eður Iíkri stöbu
þar og her, sú eblilegasta ; en bæði af því, ab það getur ef til vill
verið efa undirorpið, hvað se rett skilib ja fn retti, og jafnrðttl í full-
um skilníngi getur átt ser stab í launalegu tilliti, þó launin se mis-
há ab npphæöínnl til, ef kríngumstæðumar eru frábrugðnar, eða
sínar hjá hverjum, þannig varð minni hlutinn ab játa það, ab hann
ekki, eptir því sem Ii stæði, gæti gjört ser neina vissa von um það,
a~ stjórnin eða rfkísþíngtð, eptir Því sem virðist vera meiníngin í
ástæ~um stj6rnarfrumvarpsin:!, mundi abhyllast þá skoðun, sem haldi
jafnretti þessu milli dönsku og íslenzku embættlsmannanna fast fram,
þó minni hlutinn á hinn bóginn !le sannfærour um, ab stjórnin og
ríkisþíngib muni, þegar þab ræður þessu máli til lykta, gæta allrar
þeirrar sanngirni og jafnreUi::lhliosjónar, hvað þá íslenzku embættis-
menn áhrærir, sem ætla má til og búast "ib af hverri rettlátri
stjórn, hvar sem er. Ab þessu leyti greinir því meira og minna
hlutann ab eins á í forminu; baðlr eru samdóma í því, ab þeir em-
bættismenn, sem her ræðlr um, þurfi umbótar í þeim launum, sem
þeir nú hafa, svo launin se viðunandi, og ab þeir eigi sanngjarna
"kröfu á því, ab þessu verðí fullnægt, og buðlr treysta þeir því jafnt,
a~ stjórnin muni leggja þann dóm á malíð, sem se rettvís og sann-
gjarn; einúngis þykir minna hlntanum ao uppástúnga meira hlutans
sa nokkuð éakvebin, þó hann jafnframt hljétl að viðurkenna ab hún
gat varla verið öðrnvfel, þegar athugast, a~ þínglð eingin fjárráb
hefir í hendi ser, og eigi heldur fullljósar skýrslur um upphæð em-
bættislaunanna í Danmörku; þess vegna, og líka af því, a~ minni
hlutinn ekki dyrfðist ab fylgja því fast fram, sem hann álítur jafn-.
retti í þessu efni, heit hann Sef ab frumvarpi stjórnarinnar, og leyf'ði
Ser einóngis ab gjöra einstakar breytíngar vib þau laun, sem þar
eru tekin til, eptir því sem hOIJIlJU virtust krtngumstæburnar benda
til og mæla fram með ; þessar breytingar mega nó virðast, hvernig'
sem á þær er litib, mikið hóflegar, og því fremur þykist minni
hlutinn geta haft von um, a~ þeim ver~i fullur gaumur gefinn, þar
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sem þær eru byggbar á kunnugleik og gjör~ar með nákvæmri hlíð-
sjón af þeim serstaklegu kríngumetæðum, sem her eiga ser sta'ð, og
það er einmitt til þess, a'/>f,í a'ð heyra þess konar tillögur, a'ð stjórn-
in hefir sent þinginu málið til íhugunar og álits; en hvernig sem
svo á þetta er lltlð, þ,í er þa'ð þó leitt í ljós og víðurkennt af
þinginu, a'ð þa'ð er eingin gild ástæða fyrir þeirri skoðun, a'ð þau í
frumvarpinu tilteknu laun, eins og virðlst a'ð hafa vakað fyrir ríkis-
þinginu, se, eins og þau þar eru akveðín, enda allt of ríflega á-
kveðln, og þó er þa~ þessi skoðunín, sem hefir haft þau áhrif á
kjör íslenzku embættismanuanna, a'ð þeir nú eru orðnir svo lángt lí
eptir sínum líkum í Danmörku, Il'ð þar er SYO sem ekkert hlutfall
orM'ð á milli hvorratveggja ; en þegar búið er að sýna það, a'ð þessi
skoðun se ekki á astæðum byggð, en a'ð a\lar eða þó flestar lííslns
nauðsynjar 5e fullt svo dýrkeyptar, og sumar enda dýrkeyptari á Ís-
landi en í Danmörku, þ,\ kemur þdrfln fyrst fram eins og hún er,
og þá liggur þa'ð I augum uppi, hvað íslenzku emhættismennirnir
eru orðnir útundan, og hversu rettvísa og sanngjarna kröfu þeir
eiga á því, a'ð úr þessu se bætt.

Me'ð þetta fyrir augum ser hefir minni hlutinn hagað uppá-
stúngum sinum, og skal mí gjöra grein fyrir hverri þeirra fyrir sig.

Laun stíptamtmannslns eru í frumvarpinu akveðln til 3,000 rd.,
auk 400 rd. í borðfe, en þar sem þa'ð ekki er teki'ð fram, a'ð hann
skuli stíga í launum með embættisárunum, eins og hinir a'ðrir em-
bættismenn, hefir minni hlutanum þótt betur eiga víð, a'ð ákveða
launin til 2,800 rd, og þannig a'ð haun hver 3 ár, sem hann er í
embættinu, fái 200 rd. yitbót í laununum, til þess hann hefir feing-
i'ð 3,400 rd., auk þeirra 400 rd., sem hann nú hefir í borMej og
þó minni hlutinn viðurkennt, að þetta se í minnsta lagi í sambandi
vi'ð hans tignarlegu embættisstöðu, og a'ð enda se full ástæða til
þess, a'ð hann se a'l> launum settur öldúngis jafnhliða stiptamtmönn-
um í Danmérku, er staða hans er fullt svo tignarleg og enda á-
byrg'ðarmeiri í sumum greinum, hefir minni hlutinn þó ekki dyrfst
að fara Ieíngra, en nú var tekið fram.

Biskupinn á Íslandi er í Irumvarplnu settur jafnhliða stiptamt-
manni a'ð launum, og er það þYÍ heldur með góðum ástæðum, sem
hann ekki hefir neina skrifstofupenfnga. Minni hlutinn hefir því
haldið fram sömu stefnu í, a'ð ákveða laun hans, eins og með stipt-
amtmannsins, og þannig stúngíð upp á, a'ð hann einnig byrji með
2,800 rd, launum, og fái á hverjum 5 árum, sem hann er i ernbætt-
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inu, 20'0'rd, í launavlðböt, en hæst 3,40'0', auk húsaleigu, 20'0'rd. um
árib, eins og bann nó hefir.

Vib laun amtmannanna í norður og vesturumdæmínu, stíngur
minni hlutinn upp á, ab þeir í stab 2,00'0' rd. fái hver um sig 2,200'
rd. í laun á ári, og ab þeim veitist fyrir hver 5 ár, sem þcir þjónl\
í embættinu 200 rd. launavíðböt, en þó eigi hærri laun, en 3,00'0' rd.,
auk húsaleigupenínga og hrisnæbís, eins og nú er.

Landfógetinn á eptir Irumvarpluu ab flí í laun 1,0'0'0'rd., en
minna hlutanum þykir full astæða til, ab mæla fram með því, ab
þessu verði breytt þannig, ab honum veitist enn fremur 20'0' rd.Iauna-
"iob6t fyrir hver 5 ár, sem hann gegnir embættinu, þó þannig, all
laun hans eigi verði hærri, en 1,0'0'0 rd. um ário, og telur það jafn-
framt sjálfsagt, að Jandfógctinn haldi þeim 150 rd., sem hann Dll hefir
í húsaleigu, þó þetta ekki se með berum orðum tekið fram í frum-
varpinu. Justitiarius í landsyfírréulnum eru í frumvarpinu ákvebin
2,0'00' rd, í árleg laun, og fyrir hver 5 ár, sem hann þjónar þessu em-
bætti, 200' rd, launaviðbót, þangað til hann er búinn ab ná 3,000'
rd, Minna hlutanum vlrðíst.. ab þessi laun se í samburði vi'b laun
justitiarii í Danmörku og stöl'lu hans ab öðru leyti allt of lágt á-
kveðin, ser í lagi þó, þegar litlð er á það, a'b honum er ekki ætlað
ab fá launavlðbót nema Ii hverjum 5 árum, en íDanmörku hvert 3.
ár, og honum því yilr hiifu'b ab tala, fyrir aldurs sakir, sjaldnast muni
verbtt auðíð, ab komast :, þau laun, sem honum eru hæst akveðínj

meb hlibsjón af þessum atriðum hefir minna hlutanum þótt ástæoa
til, ab stínga upp á þeirri breytíngu, ab justitiarius skuli byrja með
2,200 rd. árlegum launum, og a'b hann fái 20'0' rd. Iaunavlðböt fyrir
hver 3 ár, sem hann þjónar embættinu, en hæst 3,000' rd. árlega •

. Laun d6mendanna í Iandsyfirréttinum, sem í frumvarpinu eru
ákveNn til 1,00'0 rd. um árlo, með 200 rd, launavíðbdt fyrir hvert
5. ár, allt ab 2,00'0' rd. árlega, virðíst minna hlutanum, bæbí þegar
þessi laun eru borin saman við sýslumanna laun her í þeim betri
sýslunum, og víð laun yfirdómara í Danmörku, se ot1ág til a'b byrja
me'b, og hefir hann þd stúnglð upp á þeirri breytíngu, a'b þeir byrji
me'b 1,20'0' rd., en a'b öðru leyti skuli fara. eptir frumvarpinu Um laun
þessara embættismanna.

Landlæknirinn á islandi er í SYO álitlegri og jafnframt svo
vandasamri stöðu, og hefir þar ab auki fleiri störfum ab gegna, en
landphysici hafa í Danmörku, þar sem hann er jafnfra:mt læknir í
'Yiblcndu helaM, a~þa~, virbist hæfilegt,· ab þess sjái nokkurn mun,
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og því er her stdngíð upp á, ab hann fái í árleg laun 1,200 rd.,

og þar að auki 100 rd. í yibbót hvert 3. ár, sem hann er í em-
bætti, allt ab 1,600 rd. á ári.

þar eb prestaskálinn öneltanlega er æðrl menntastofnun, en hinn
lærði skéll, með því að stúdentar fní lærða skólanum gánga á presta-
skólann til ab undirbúa sig þar til geistlegra embætta, vlrðíst eigi
ástæ~a til að ákveða laun Iorstöðumannslns og kennaranna vlð hann,
eins og gjört er í frumvarpinu, jafnt við rektor, og kennara skólans,
eins og það ab iii'lru leyti vlrðlst sjalfsagr, ab laun forstöðumanns
prestaskélnns eigi að Hra betri, og hins næsta kennara ekki minni
en svo, að samsvari tekjum hinna beztu brauða í landinu, svo ab
hann eigi finni hvatir til ai'l sækja úr því embætti um brauð ; því
það er harðla nauðsynlegt, ab þessl embætti se SH) aðgelngíleg, ab í
þau veljist beztu gubíræðíngar, sem kostur er á, og geti unað þar
stöðu sinni. Af þessum astæðum þykir lllinna hlutanum hæfilegt,
ai'l forstöðumaður prestaskólans flii I,ROO rd. árlega, og enn fremur,
auk hrlsaleigu þeirrar, sem hann nú hefir, fyrir hver 5 lir, sem hann
er í embættinu, 200 rd., og allt ab 2,400 rd. hæst árlega, en fyrsti
kennari víð prestaskólann fái 1,000 rd. á liri, og fyrir hver 5 ár,
sem hann er í embætti 200 rd. allt ai'l 1,600 rd. um ári'ð, þannig ab
hann fái sömu laun og yfirkennari vib latínuskélann, en 2 kennari
byrji með 700 rd. eða 100 rd. meiri launum, en kennarar vib latínu-
skólann, og endi með 1,200 rd., en að undirkennararnir vib latínu-
skólann byrji með 600 rd. og endi með 1,200 um ári<>, og ab þar
ab auki haldist s;i hrisnleígustyrkur, sem 3 elztu kennararnir hafa
haft híngað til. Áhrærandi laun skólameistarans og yfirkennarans
hefir minni hlutinn þar á móti ekkert fundið ab athuga.

Laun saungkennarans, sem einnig er organsleikari d6mkirkj-
unnar, og her eptir skal skyldur, ab kenna prestaskélamönnum ab
tóna, vlrðast hæfilega akveöln til 400 rd. um arlð, og ab hann fái
enn fremur 50 rd. hvert 5. ár, sem hann gegnir þessari köllun í
launavlbbét, og hæst 600 rd.

Dyravörður skólans hefir hínguð til. haft í laun ai'l eins 200 rd.
um arlð, en það hefir reynslan sýnt og sannað, ai'l þessi laun hafa
reynzt Ilnóg, þar sem hann þarf að halda 2 sullkur til ab halda
ekólahilslnu hreinu, m. III., og því virðlst honum megi ekki launa
með miunn, en 250 rd. árlega, og að hann fyrir hver 5 ár fái þar
ab auki 50 rd. í víbbdt og endi með 300 rd. árlega.

Démkírkjuprestsembættíð í Reykjavík er svo launalítið - her
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um bil 1,000rd. nm ári~ - ab allir hljóta að játa, a~ það er bæðí
æskilegt og nauðsynlegt, ab það verðl bætt, svo þa~ yrði aðgeíngl-
legt og eptirs6knarvert, og ab minnsta kosti eins gott ab tekjum
og beztu brauðin á landi nn, þar sem þessu embætti fylgir meiri vandi
og útheimtir meiri menntun yfir höfuð ab tala, en önnur prestsem-
bætti her á landi, en því ab eins er hugsandi til, ab í það veljist
hæfilogustu mennirnir, ab embætrlð se nokkurn veginn aðgelngllegt
ab tekjunum til, af þessum ástæðum hefir minni hlutinn stúngib upp

á, ab þetta hrauð yrN bætt npp með 250 rd. árlega úr ríkitisjó'ðnum,
auk þess húsalelgustyrks, sem þVÍ nú fylgir.

Loks hefir minni hlutinn leyft ser Il'ð taka þab fram og mæla
meb því, ab sÝdlnmanninnm í Gullbríngu- og Kjösarsýslu, sem nú
hefir 235 rd. úr ríkissjóM, yrbí veitt nokkur launaviðbrit, þannig, a~
hann í allt feingi 400 rd. úr ríklsejóðnnrn 1111l árið, og er þetta byggt
á því, ab laun þessa embættis manns eru svo lítil, ab hann ekki get-
ur unað vib þau, en embætti hans ab llbru leyti mjög abyrgðanuík-
ib og vandasarnara, en s)~tilumanna embætti ab öðru leyti ern.

Af framan töldum ástæoum leyfir minni hlutinn ser allraþegn-
samlegast ab mæla fram með því, ab frumvarpíð komi út sem opið
href með eptirfylgjandi breytíngnm:

1. Ab stiptamtmaðurinn og bislcupinn á Islandi fái í laun
2,800 rd. hvor, þar að auhi fái þeir í launaviðhót fyrir
hver Bár, sem þeir eru í embættum, 200 rd., þó megi
laun þeirra eigi verða hærri, en 3,400 rd. Siptamtmað-
ur fær þar að auki, eins og híngað til, 400 rd. í borðfe,
og bishupinn 200 rd, í húsaleigu, eins og híngað til.

2. Amtmennirnir í norður- og vesturumdæmunum fáU laun
2,200 rd, hvor á ári, þar að auhi veitist þeim árleg
launaviðbót 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í em-
bættum, þó geta laun þeirra eigi orðið hærri en B,{)OOrd.

3. Landfógetinn fær í laun 1,000 rd. á ári; þar að auki
veitist honum í launaviðhót 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem
hann er í embættinu, þó mega laun hans eigi hærri verða
en 1,600 rd. auk húsaleigu eins og híngað til.

4. Justitiarius fái í laun 2,200 rd. árlega, og þar að auki
fái hann 200 rd, launaviðhót fyrir hver B ár, sem hann
er í embættinu, en hæst 3,000 rd.

5. Dómararnir í landsyfirrettinum fái í laun árlega 1,200
rd.; þar að auki fær hver þeirra 200 rd, í launaviðbót
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fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í embæuunum.; þ6 geta
laun þeirra eigi orðið hærri, en 2,000 rd. um árið. Hinn
fyrsti meðdómari heldur þar að auki eptirleiðis þeim 250
rd. á ári, sem honum hafa híngað til verið goldnir úr
dómsmálasjóðnum ; þar á móti falla þeir 50 rd. í burtu
eptirleiði.~, sem hinn 2. meðdómari híngað til hefir feing-
ið úr sama sjóði.

6. Landlæknirinn fær í árleg laun 1,200 rd. og 3. hvert ár;
launaviðbót 100 rd., þángað til hann er búinn að fá
1,600 rd. ðrleoa, auk húsaleigu þeirrar, 150 rd., er hann nú
hefir; en um heraðslækna fer eptir frumvarpinu.

7. Forstöðumaður prestaslcólans í Reykjavík fær í laun 1,800
rd., og þar að auki launaviðbót 200 rd, (yrir hoer 5 ár,
sem hann er í embætti, þángað til hann er búinn að fá
2,400 rd., auk húsaleigustyrks eins og híngað til.

8. Fyrri kennarinn við prestaskólann (ær í laun 1,000 rd.,
og 200 rd. viMót á hverjum 5 árum, en hæst 1,600 rd.

9. 2. kennari fær í laun 700 rd. á ári, og 100 rd, fyrir hver
3 ár, sem hann þjónar embættinu, en hæst 1,200 rd.

10. Undirkennararnir við hinn lærða skóla fái í laun 600 rd.,
og 100 rd. viðbót veitist þeim fyrir hver 3 ár, en hæst
1,200 rd. árleg laun.

Þar að auki halda 3 elztu kennararnir þeim húsa-
leigustyrk,sem þeir hafa haft híngað til.

11. Saungkennarinn við skólann fær í laun 400 rd. árlega,
5. hvert ár 50 rd. launaviðbót, en hæst 600 rd.

12. Dyravörður skólans fær 250 rd. árlega í laun, en fyrir
hver 5 ár, sem hann gegnir þessari köllun, fær hann 50
rd. launaviðbót, en hæst 300 rd. um árið.

13. Dómkirkjuprestinum í Reykjavik veitist fyrst um sinn
250 rd. úr ríkissjóði, auk Msaleigu styrks 150 rd, árlega,
sem honum hingað til hefir verið veittur árlega.

14. Sýslumanninum í Gullbríngu- og Kj6sarsýslu veitist úr
ríkissjóði 400 rd. árlega, í stað þeirra 235 rd., sem hann
nú nýtur.

Þessi launaviðb6t byrjar með 1. apr. 1860.

Reykjavík, IS. ágúst 1859.
AllraþegnsamJegast

Jón Guðmundsson. J6n Sigurðsson (frá Kaupmannahöfn).
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7. Frumvarp til bænarskrár í málinu um úrræði við hallæri
og almennri neyð, þannig hljöðandl :

Til konúngs.

Fyrir alþingi var i þet.ta sinn borin upp uppástúnga frá 3 þíng-
mönnum, sem lýsti mjög ískyggilega ástandinu "í?la á landi her, og
fór fram á, ab þínglð tæki til yfirvegunar, hver rilb mundi bezt til

fallin, til ab koma f ,'eg fyrir almenna neyð.
Þíngib kaus 5 manna nefnd i málið, ræddi þab á 2 aðalfund-

um, og leyfir ser mí allraþegnsamlegast ab tjil ybar hátign frá áliti
sínu og óskum þar ab lútandi á þessa leið,

þ6 ab þíngíð skorti greinilegar skýrslur um ástandi?> í sérhverju

byggbarlilgi landsins fyrir sig, þá er það i ljós leitt vib umræður
þíngmanna, ab hinn seinast liðnl afarharði vetur hefir víðast um land
haft mjög skaðleg áhrif á hinn helzta bjargræðlsveg landsmanna, svo-
Ielðls, ab míkíö hefir víða fallíð af sauðfénað], og margar k)1r verlð

skomar sökum fóðurskorts einkum í Snæfellsnes-, Stranda- og Ey ja-
fjarbarsýslum, samt ab málnytupeníngur hefir í sumar gjört Iítib gagn,
sökum þess ab hann varð svo mágur í vor. Hafísinn umgirti meiri
hluta landsins lángt fram á vor, svo skip komust þar ekki inn á
hafnir, fyr en seinast i maímánubi og vfða jafnvel ekki fyr, en lángt
fram i [únfmnnuöl. Var þá víðast orðið kornlaust á verxlunarstöð-
um, og sumstabar talsverður bjargarskortur manna á milli. Víba
brást og sjáfarat1i seinastI. vetur, þar sem hann er þ6 vanur ab "era,
einkum á Vesturlandi. Af því bágborna ástandi, sem ber ab fram-
an er lýst, hefir leitt ótta fyrir bjargarskorti á næstkomanda vetrl,
nema miklu meira korn t1yttist í sumar til landsins, en vanalegt er,
og er þínginu kunnugt, ab amtmennirnir i norð- austur- og vestur-
nmdæruunum hafa þegar leitað fulltíngis hjá stjórn yðar hátignar f
þessu tilliti. Í suðurumdæminu er sauðfénaðurinn víða orðínn svo

fár, ab hann virðist með öllu ón6gur hlutaðeigendum til lffsbjargar,
og marga vantar efni til, ab geta keypt ser korn, þó til væri, en
sveitasj6bir víðast eyddir i þessu umdæmi; og frá einum hrepp í
Borgarfjarðarsýslu hefir komið bænarakra til þingsins, sem óskar
styrks "úr einhverjum þeim opinberum styrktarsjóbi, sem til mætti
þrífa í harðíndls- og hallærístfð", og hafðl nefndin í málinu þessa
bænarskrá til meðferðar. Þegar þíngíð fór að hugleiða og ræða
vandamál þetta, gat þa'b ekki dulizt því, ab tiltækilegast og hollast
væri, ab landsmenn reyadl eptir ítrustu kröptum ab 'bjarga ser sjálfir,
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og ab máli~ hlyti helzt a~ ná til hlutaðelgandi amtmanna, sem einnig
mundi, að von þíngsins, gjöra allt, sem í þeirra valdi stæði, til að
koma í ,'eg fyrir þau vandræði, sem þeir hefcl ,íreioanlegar skýrslur
nm, að í raun og veru væri no óttast fyrir. En þó mí þíngih treysti því,
að í mörgum sveitum, einkum norður- og austurumdæmlslns, se svo
ástatt, a'ó ekki þurfi ao óttast fyrir hringursneyð næstkomandi vetur,
þegar skynsamlega er no farið, og þau meððl notuð, sem fyrir hendi
eru, sem þíngið ekki efast um að amtmenn, eptir þeirri riskorun,
sem það nú sendir þeim, muni hvetja landsbúa til, þá getur þingið
þó ekki annað en óttast fyrir, að freknrl niðstafana muni þörf vera
fyrir þau byggðarlög, sem b.ígstöddust eru; og þessar rabstafanlr
yrOi þii, eptir :í\iti þíngslns, helzt að lúta ao því, að sjá fyrir korn-
byrgburu lí verslunnrsöðum í þeim sýslum, sem b.igetaddaetar eru,
og ao útvega sveitnsjébunum Lín eður fjárstyrk, þar sem hreppsblí-
arnir sökum fátæktar ekki geta keypt ser korn til líísbjargnr; og
eins og nú amtmennirnir hara fundið, og her eptir kunna að finna
tilefni til, ao leita fulltingis hjá stjórn yður hátignar, til að fá því-
líkum níl\stöfunulII framgeingt, þannig finnur þfnglð ser einnig skylt,
að styrkja hlð bezta tillögur þeirra og bænir í þessa stefnu.

Eptir ábur sögðu leyfir þingið ser allrnþegnaamlegast með 21 at-
kvæði gegn 2 a'ó fram bera þá bæn:

Að yðar hátign veiti mildilega undirtekt þeim bænum og
uppástúngum, sem amtmennirnir hafa gjört eða mí gjöra,
til að forða almennri húngursneyð í yfirvofandi hallæri,
svo sem um að fá kornbyrgðir sem fyrst á þeim stöðum,
þar sem þeir ætla, a'ó helzt þurfi hjálpar við, að sveit-
unum verði opnað lán og veittur fjárstyrkur, þar sem
hreppsbúarnir, sökum fátæktar, ekki geta keypt það.

Heykjavík, is. ágúst 1859.
AllraJWgnsawlegast.

Jón Gul1rnf)ndsson. Halldór Jónsson.

Eptir a~ upplestri þessara'bænarsl,rOíaog álitsskjala var loklð,
og þínglð halOi samþykkt hvert þeirra fyrir sig, stó'ó konúngsfulltrúi
upp og flutti svo hljððnndi ræbu :

Hattvirtu alþíngisfulItrúar
ástkæru landsmenn!

Nú þegar loksins er ao því komið, að störfum vorum her skal
linna a~ þessu sinni, og þíngi þessu skal slíta, finn eg þa~ hlý'óa,
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eins og híngað til hefir verið venja, ao tala til yðar fáein or\') frá

þessum stað ao skilnaði.
Þíng þetta hefir stabið leingur en nokkurt þeirra, er áour hefir

verið her haldið, af því nokkur af þeim konúnglegu frumvörpum, sem
eg eigi hefi getað ætlað annað, en að stjórninni muni vera annt um,
að útrædd og afgreidd yrðl her á þínginu, komu svo seint frá nefnd-
unum, að þau fyrst gátu nrðíð búin nú rétt undir þínglok. þetta

get eg eigi annað en alltíð nrlbur fallið í fleiru tilliti, og því ósk-
anda, að þíngnefndirnar hér eptir, meir en híngað til, flýtti fyrir af-
greiðslu konúngsmálunna, og eins, að þíngmennirnir eptlrleíðís splir-

uðu svo mikið, sem mest má verða, þær laungu þíngræðnr, er í þetta
sinn hafa orðið vil'! ínng.íngsumræður mála þeirra, er kornið hafa frá

þjóðinni; því annars getur afleiðíngin orðið sú, að stjórnin neyðlsr
til að tak ,I í taumana til aoaC:ólýra því, að leingd þf'ngtfmans baki
landinu of mikinn og ónauðsynlegan kostnað. En þó eg nú þannig
ætli, að þtngtfmanum framan af hefði mátt verja hentugar, en skeð
er í þetta sinn, þá skal eg þó á hinn bóginn fúslega j,ita, að þíng-
io hinn síðari hluta þlngtíuiaus hefir starfao að málefnunum með
slíkrl atorku og fylgi, að það næstulll má. þykja furða, hversu miklu

þol og kraptar þingsins hafa getao afkastað,
Af þeim málum, sem í þetta sinni hafa komlð fyrir alþingi, mun

þjó\') vorri þykja lj,írkláðamálið hið merkilegasta, elns og það líka er
fyrir hana híð mestumvarðanda. þao ber nú svo vel til í þessu
máli, að allir eru í aðalatriði þess lÍ einu máli. BæM stjórnin, þjóð-
in og þingið setja það sem mark og mið, að varna útbreiðslu íj.ír-
klaðans til hinna ósýktu héraða, og að lít rýma sýkinni í þeim her-
uðum, þar sem hún hefir fest rætur. Stjórnin hefir nú örlátlega
veitt mikinn festyrk, til að n.í því eptlræskta augnamlðl, og sent
hingað sína erindsreka, til að gjora þær raðstafaulr, sem nauðsyn-
legar eru, til að mi þessum tllgangi ; og eg tel það víst, að þessir
menn muni leggja fram alla krapta sínn til þess, að n.i því augna-
miði, sem erindi þeirra miðar til, uefuíl., að varna útbreiðslu fjárklá~~
ans til hinna ósiktu héraða, og út rýma henni í þeim sýktu. A~
þessu aðalaugnamlðl hafa allar umræður þíngsins stefnt, og eg vona
þess vegna, <1.0þær muni fá góða áheyrn hjá. stórninni.

Af málum þeim, sem af stjórnarinnar hendi í þetta sinn hafa
verið \(igð fyrir þingið, eru vegabótamállð og jarðamatsnuilið þau
merkilegustu. þessi mál vona eg hafi í þetta sinn á þínginu Ieinglð
þau afdrif, að þess megi vænta, aa stjórnin muni geta hagnýtt ser
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tillögur þíngsíns til ab semja um þau laga bob fyrir landið ; þar á
móti hefir eitt af þeim málefnum, sem stjórnin í þetta sinn hefir bor-
ib undir þíngíð, það er: frumvarp til opins bréfs um endurgjald
jarbamatskostnabarlns ekki feíngíð þau lirslit á þínginu, er eg vildi
hafa ósk ab, þar sem þíngíð hefir rábib konúngi frá, ab samþykkja
þetta frumvarp ab svo komnu. En eg vona, ab stjórnin samt sem
áður muni geta Iundið einhvern góban veg til ab greiða fram úr þessu
málefni og rába því til lykta.

En þó nú þannig skoðun mín á þessu og fleiri málefnum, sem
nú hafa komið fyrir þfngíb, hafi verib nokkuð frábrugbln því, sem
þíngib, eða ab minnsta kosti meiri hluti þess, hefir látib í ljósi, þá
hefir þó þetta ekki staðíð í vegi fyrir því, ab þer, heiðruðu þíng-
menn! í þetta skipti, sem abur, hafið sýnt mer stöðugan velvilja og

tiltrú. Vott um þab hefi eg urn þenna þíngtíma Ieingið á margan
hátt, og endurminníng þess tíma, er eg í þetta sinn hefi dvalið her
meðal yðar, mun því jafnan vera mer gleðileg.

Eg finn mer því skylt, ab votta yður öllum yfir höfuð, og hverj-
um útaf fyrir sig mitt innilegt þakklæti.

Hinum háttvirta [orseta kann eg mínar beztu þakkir bæði fyrir
þann velvilja, er hann persónulega hefir sýnt mer í samvinnu okk-
ar, og líka fyrir hina ötulu og þrautgóðu Iorstöbu, er hann hefir
veitt þíngsins störfum; Þ\'Í það má þakka hans alkunnu eljun og ó-
þreytandi lbjusemí, ab þíngstörfunum hefir or'ðib lokið evo í þetta
sinn, ab þínglð hefir afgreitt öll þau mál, sem það hafbí til meðferð-
ar ab þessu sinni.

Þíngsins háttvirta varaforseta finn eg mer einnig skylt ab votta
alúðlegt þakklæti mitt fyrir þá stöðugu velvild, er hann nú á þessu
þingi, eins og jafnan ab undanförnu, hefir auðsýnt mer. Hinum
heíbruðu skrifurum þíngsins þakka eg fyrir þann dugnað, árvekni,
og reglusemi, er þeir hafa sýnt í því, ab halda ritstörfum þíngsins í
retm og góðu horfi.

þessi orð mín enda eg þá ab síðustu með þeirri bæn, ab drott-
inn haldi sinni verndarhendi yfir þessu þíngí, og stýri öllum þess
athöfnum þannig, ab þau verbí því til Sóma og voru ftstkæra föbur-
landi til sannra heilla og hamingju.
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þá stób· forseti upp og flutti svo látand! ræðu:

Háttvirtu herrar og alþingismenn!

Þegar vér i umboði komings vors og þjéðarinnar geingum all
köllun vorri i þessum sal fyrir 49 dögum síðan, þá efa eg það ekki,
a~ margir af oss, ella flestir, hafi "erill milli vonar og ótta UOl það,
hvernig samvinna vor mundi takast all þessu sinni, hve miklu yrðl
af kastað af hinum umfángsmiklu ætlunarverkum vorum á þessu
þíng], hvort oss mundi auðnast ab leysa þau af hendi i því lagi,
sem þarf vi~ hvert þíngmál, ef þall á ab 'Vera frambærilegt fyrir
konúnginn og þjóðina, og meb þeim samtökum og sannfærandi lÍ-

stæðum, sem árángllr hvers þlngmals er undir kominn. Þa~ var
eðlllegt, þó "er værum efablandnari um þetta nú um byrjun sam-
vinnu vorrar, heldur en all undanförnu, þar sem þeim hafðl nú ,-ill
síðustu kosningar fækkað svo mjög, er hafa unnið saman ,-i~ oss lÍ

undanförnum þíngum og tveir fimmtúngar allra þingmanna voru all
þessu sinni nýir og óreyndir, þektu lítib til vor hinna eldri þíng-
manna, en hvorki þjó~ vor yfir höfuð a~ tala ne ver, sem eldri er-
um, þekktum neitt til þeirra.

Nú, "ill lok þessarar samvinnu vorrar, er sú efablendni horfin.
Þa~ er vissulega gleðilegt teikn tímans, er þetta alþíngi hefir leitt í
ljós, þa~ eru mikilvægir ;ívextir af undanförnum þíngum og af 6-
þreytandi árvekni þess hins ágæta manns - hver maður verður all
minnast hans, þegar minnst er á alþíngi Íslendlnga og framfarir
þess og vlðgang, er hefir mest allra og bezt stutt þjóbþíng vort
utan þings og innan, leitt það í barndómi og skýrt og treyst réttlndí
þess og þjóbarinuar bæði utanlands og innan, - það er glebilegt, segi eg,
all þetta alþingi hefir her af leitt i ljós svo auglj6sa ávexti, sem nú
ern komnir fram, ab þjób "or hefir kjörib og sent á þíng sitt all
þessu sinni 9 nýja þingmenn, og þab jafnvel flesta þeirra ella alla SYO

ágæt þíngmannaefni, eins og þessir hinir nýkjörnu þjóðfulltrúar hafa
sýnt ab þeir se. þetta er talandi vottur um það fjör og þann á-
huga þjóbar vorrar á málefnum sínum, sem alþíngí hefir vaklð, og
a~ þetta fjör og áhugi er snuimsaman ab glæðast og muni glæðast æmeir
og meir og festa æ dýpri og umfangsmeírí rætur; a~ þvi styður alþíngi því
meir og því betur, sem það er betur skipað, og varla er ofsagt, ab
það hafi ekki nokkru sinni verið jafnvel sklpað þíngmönnum sem
nú; eg hefi ekki þab eina fyrir mer, ab þínglð er þetta fjölmenn-
ast, all því sem nokkru sinni hefir verill all undanförnu.
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En Litum þjóð vora sjálfu og reynsluna skera úr m.ilum um
það, hvernig oss hafi tekizt að leysa ætlunarverk vor af hendi ao
þessu sinni. þ'lll hafu bæði verið mörg, og eigi auðveld SUIll þeirra.
þó ao oss hefði mí teklzt vonum fremur ao leysa þau víðunanlega af
hendi, þíngio allt og hver þíngmannu hefir sýnt allan vilja il, að
gjöra það sem bezt, - allt nm það vltum ver, að margt er því til
íyrírstöðu, ab áriíngnr ýmsra hinna mikllvægari mála vorra geti orðið
SYO greiður og gtíöur, sem óskandi væri og þörf vor er til; en bernsku-
legt bráðræði má sfzt bnga fulltrúa þjó'tllrinnar og þrí síður snúa
þeim hugarhvarf fd, rðttum vegi; ef ,'er at eins höldum saman lL
rðttrl stefnu með festu og þolgreðí, þ,í mun æflnlega eitthvað rivinn-

ast og mikið avinuast ; gctur verið, að oss, sem byrjum leiðina,
auðnist eigi að ná þángab, er ver stefnnm, eoa að lifa það, að sjá
þj60 vora upp skera það, er vðr sáum, en þao er mikið aunnlð, ef
"er getum niður sno því Bæði, er g6ð uppskeruvon er af, ef "er
getum rutt hinni næstu kynslöðlnnl fasta braut og markað henni þá
stefnu, er þjóðinni verður hollast ao halda ser elndreíglð "ið; þ.i
mun öllu þoka smdsaman áfram jafnt og sígundl, þjó'b "orri til
framfara og heilla.

Þa\') ern alls 44 mál, er komið hafa til umræðu á þessu þíngi,
og tel eg eigi þar með 10 bænarskr.ir, er hafa verlð sarnteingdar
við önnur mál, eða ,'Ísaö til nefnda, sem í þeim mn lum voru settar.
Af komings hendi hafa verið \(igð fyrir þfnglð 7 lagafrumvörp og
eitt álltsmal, um lagaboð þau er hafa út lwmið í Dnnmiirlni milli
alþínganna 1857 -1859, mjög merkilegt nHH fyrir þetta land, eins
og allt, er löggjöf vora :íhrærir og umbót 1i henni; af hillum kon-
úngsm:ílunum eru einkum mjög þýCíngarlllikil fyrir gjörvallt landið,
það um löggildíngu nýrrar jarðabðíuu: fyrir i~land (eða hill'; nýja
jarðamats 1849-1850), um laun ýmsra embættismanna og vcga-
bótalögin. Aí þegnlegum uppástringum hafa 37 komlð fram á
þíngi; um II þeirra ályktaði þíngi'b, að vísa frá nef'ndarkosntngu;
einu var vísað til póstmalanefndar þeirrar, er mí kemur her saman
í Reykjavík í þínglok, eptir fyrirlagi stjdrnarlnnar; \1111 eitt (Ilm gildi
kosníngar eins þingmanns) var ályktun tekin þegar Í inng.ings IIm-
ræðu; 2 málunum var vísað gegnum forseta til hlutaðeigandi h.íyfír-
"alda, án þess þau geingi áður til nefnda, en um 22 voru nefndir
kosnar, þar á meðal þakkarávarp til konungs vors fyrir undirskript
hins íslenzka texta lagabobanna. Alls hafa því verlð nefndir kosnar
í 30 mál, og þau öll rædd á 2 aðalfundum eins og lögskipað er,
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en eitt þeirra (um lítbýtíngu alþíngistíðíndanna) var innanþíngsmál,
og þurfti því ekki leíngra at reka ; um 2 ályktaði þíngið, að vísa

þeim fyrir milligaungu forseta til hlutaðeiganda amtmanns, en um
27 hafa "erið rttub alitsskjltl og ba-narskr.ír fni þínginu til komings.
Nokkrar af hinum þegnlegu uppastungum eru harola merkilegar, og
gjörvatt landið mlkíls varðandi, svo sem er einkum um stjðrnar-
bót, um sveitastjórn, um læknaskipun, um fishiveiðar' útlendra l.'ið
Ísland; mjiig mlkið er undir því komið fyrir þetta land, að mál
þessi gæti feinglð framgang sem allra fyrst. þá er og fjárldáða-
málið, það er aðalrnál þessa tíma, og þó ao það se annar" eðlis en
þau málin, er mí nefnda eg, Þ;Í er það sannarlegt velferðarmal
landsmanna ; það er vonandi, að því leingri og eindregnari og rík-
ari, sem' afskipti stjórnarinnar verða ar því máli, því betur muni
bæði hún og eríndsrekar hennar sannfærast um þa~; ao aðferli þessa
faraldurs. eins og það hefir nú sýnt sig her á landi, og landshættir
allir, búnabur og landslag og loptslag þessa lands, krefur þess, að
nokkuð önnur stefna og nokkuð önnur meðferð þessa máls se her
tekin, heldur en sú, sem að vísu kann að vera alveg rett eptir ein-
berri vísindalegrl skocan og eptir því, sem víðast kann að vera við
haft í ii~!rum lön dum , og sem fylgt hefir verið her fram til þessa
ar hendi stjórnarinnar, ,í móti skoðun og áliti megin þorra lands-
manna, á móti reynslu þeírrí , sem her er enn komin fram í
málinu, og með mjtlg tvísýnum eða sjnlfsagt mjög litlum árángri
híngað til; en þess er jafnframt vonanda. að landsmenu sjálfir
láti ser mikið lærast af fj;írtjóni því, er þeir þegar hafa beð-
ið, og þeim, ef til vill, er enn búið af þessu faraldri, en það er, ab
þeir leggist allir á eitt með a() hirða og bæta betur en híngað til,
fjárstofn þann, er þeir mí koma upp af nýju, Yfir höfuð að tala
verður þa() eina úrræbið í þessu máli, ef þa() skal greið og happa-

sæl afdrif fá, sem ágætur höfundur sagði UIlI það í fyrra, "a~ menn
verða í þessu máli a~ laga sig hver eptir öðrum sem mest, til þess
að allir geti orðið samtaka í þVÍ, sem mest rfður á((.

Af þessu yfirliti, er eg nú gaf, má Sj;í, ab ,'er höfum eigi a~
eins haft miklu fleiri mál til meðferðar, heldur en á nokkru undan-
förnu þíngi hefir verið, heldur og sum þeirra næsta umfangsmikil
og vandasöm, og arfðandí fyrir þetta land; það er satt, þetta þíng
hefir mí staðið degi leingnr en hið síðasta (1857), en málin eru líka
margfalt fleiri, og þar til koma 2 frumvörp stjórnarinnar ekki þíng-
inu í hendur fyr, en 8 dagar voru liðnir af þíngtíma. Úrgreíðsla
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málanna hefir því gelngið vonum framar, einkum þegar þess er gætt,
a~ svo telst til, ab ekki hefir þó verið varið nema 1 % degi til hvers
þess máls, sem þrírætt er, tvísvar ii. aðalfundum, og bænarskrár til

komings ritaðar í nálega öllum þeirra j eg ætla, að til meiri afkasta
verði ekki ætlazt af ekki fjölskipa~ra þíngt, en þetta þíng er j er
þetta a~ þakka þeirri elju, ahið og samtökum, er allir hinir vlrðu-
legu þíngmenn hafa lagt fram til þess ab greiða málunum sem bezt-
an framgang; sumir þeirra hafa orðið ab leggja mjög mikið á sig
til þess, en einkum á þetta heima hj:i framsögumönnum hinna
vandasamari og yfirgripsmeiri málanna, er þeir hafa lagt svo ser-
staka alúð "ib. Eg votta því öllum hinum háttvirtu þingmönnum,
en ser í lagi framsögumönnum málanna og skrifurum þíngsins, er
hafa aðstoðað mig SYO vel og auðsýnt mer svo mikla alúð og "el-

vilja, mitt innilegt þakklæti fyrir störf sín, og fyrir alla þá fram-
kvæmd og dugnað í afgrelðslu málanna, er þeir hafa lagt fram, er
hefir gjört mer það auðvelt og ánægjusamt, ab gegna því, sem þtnglð
hefir lagt mer á herðar, og mer hefði að öðrum kosti eigi orðlð
mögulegt að leysa af hendi. Ser í lagi votta eg hinum háttvirta
varaforseta mitt innilegt þakklæti fyrir alla þá aðsoð, er hann hefir
láti~ þinginu og sjálfum mer í te, og fyrir þann velvilja og "in-
semd, er hann hefir enn auðsýnt mer á þessu þíngi, eins og fyrri á
þíngum og utan þíngs.

Hinn háttvirti konúngsfulltr'úi hefir enn sem fyrri með mann-
ú'blegum og ljósum leíðbeiníngum sínum styrkt þíngið og lett undir
störf þess, og með ljúfum undirtekturn sínum undir hæfilega leing-
ingu þíngtímans gjört þínginu mögulegt ab afkasta því, sem mí er
afkastað, Með þessu, og með umburðarlyndi sinu og mannriðlegleík
,-ib mig, hefir hann gjört allt, er í hans valdi st6b, til þess ab gjöra
mer sem auðveldasta og þægilegasta þá stöbu og þann starfa, er
þíngfð virtist nú að trúa mer fyrir. Mer er það því bæði skylt og
mjög kært ab geta vottað honum mitt innilegt þakklæti, bæði í nafni
þíngsins og sjálfs mín, fyrir þann góða þátt, er hann hefir átt í með-
ferb málanna. þab ræður ab líkindum, ab hvert þínglð verði nú hib
síbasta fyrir jaín-aldurhnlgnurn höfOíngja, ab geta tekizt á hendur fram-
vegis þá hina þýMngal'miklu köllun, sem komingur vor hefir lagt
honum á herðar; getur því a~ borið, ab mí hafi það verið í síðasta
sinni, ab alþíngi nyti þeirrar lelðbeíníngar hans og aðstoðar, er þa~
hefir haft víð a~ stybjast í hvert sinn, stðan þab fyrst hófst, og jafn-
an veríð mikilsverð] getur verlð, ab skoðanír hans á sumum aðal-
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málum vorum og tillögur hans um þau ,'i~ stjórnina, hafi viklð
nokkuð frá stefnu þíngsins; en þó SYO hafi verið, þá getur hin frá-
brugðna serstaklega köllun manns og staða, í sameinfngu með frá-
brugbinní skoðun og margra ára reynslu, réttlætt slíkt víst ab miklu;
en hinu má eigi gleyma og skal eigi gleymt, hvorki í annálum al-
þíngis, ne í sögu landsins, ab þessi hinn háttvirti höfbíngi vor, studdi
frá upphafi mest og bezt allra innlendra embættismanna ab sem
frjálslegastri stofnun og fyrirkomulagi alþíngis, eptir því; sem þá
nr framast aubíð ab hafa fram, og ab það yrði sem beztum mönn-
um skipað hið fyrsta sinn; hefir hann og æfinlega aíðan stutt ab
framförum og sóma og þýbíngu alþingis bæði utan þfngs og innan.

En þegar ver nú þannig skiljum, háttvirtu herrar og alþingis-
menn I þá látum oss gleðja oss og styrkja vib þá meðvitund, því
þab getum "er allir, ab hver af oss hafi gjört allt, sem gjört varð
til ab leysa kölIun sína af hendi sem bezt.; ef ver stuðlum ab því
utan þíngs, hver í sínum verkahríng, og hver í sínu kjördæmi, ab
hver og einn ræki sem bezt og sem dyggilegast stett sína og köll-
un, þá er landi voru og lýb mikil og bráð framför búin, þrátt fyrir
það, þótt hagur landsmanna horfi ískyggilega víð nú í svipinn.

þess bibjum ver ab lyktum hinn algéða, ab hann haldi sinni
hendi yfir komíngi vorum, yfir landi voru og þjób, og yfir þessu
þíngi, og ab hann velt! oss öllum sinn styrk og sína blessun til
þess, a"b gjörMr vorar og tilIögur bæði á þessu þfngi og endranær
megi bera sem heiIlaríkasta framfaraávexti fyrir land vort og lýb I

Ab því búnu stó~ upp konúngsfulltrúinn, og lýsti yfir: t
nafni og umboði konúngs segi eg þá þessu þíngi slitið.

þá kallabi upp ein þíngmanna:
"Leingi lifi konúngur vor, Friðrik hinn sjö.

undi", og tóku allir þíngmenn undir það í einu hljóði. Si'ban
var gelnglð af þíngi.
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VIÐAUKI,
el' inniheldur þau href frá al þingi sfors etan um, CI' hann

samdi og let út glÍnga eptir fundarályktunum alþingis.

1.
Hjörbref

alþíngismanns BorgfirMnga, kand, Arnljóts Ólafssonar, til a'b gánga
í póstmálanefndina.

þa'b gJOTl eg her undlrskrí fabur Jón Guð mun ds son, forseti
á alþíngi Íslendínga 1859, heyrum kunnugt með þessu mínu opnu breti,

að með 'því 7conúngsfulltrúinn Ii þessu þíngí skýrbi svo frá á 4.
fundi 5. dag þessa mánaðar, að stjórn konúngs vors hefðl sklpað STO
fyrir, a'b 3 amtmenn Iandsins og landfógetinn skyldi koma saman í
nefnd her í Reykjavík, að afloknu þessu alþíngi, og semja 2. frum-
vörp um póstmál Íslands, annað um póstgaungur her á landi, hitt

um póstgaungur milli Íslands og Danmerkur, en 5. manninn skyldi
alþíngi kjósa ínefndlna ;

með því nú þessi kosníng af hendi alþíngís fram fór á fundi í
dag, samkvæmt dagskránni og á lögboðinn hátt ;

með því 24 atkvæði, öll gó'b og gild, voru greidd á þíngi í dag

til þeirrar kosníngar,
og með því alþíngísmaður Borgflrðíuga hlaut einn flest atkvæðin,

en þau voru tíu tals, af þeim, sem greidd voru og gild, og því var
yfirlýst á fundi í heyranda hljóbl, þegar að afgeinginni kosningu,

þá lýsi eg því yfir með þessu mínu opnu bréfi í nafni og um-
boði alþíngis, a'b þer, herra kandídat Arnljótur 6lafsson, alþíngis-
maður Borgarfjarðarsýslu I eruð rett kjörinn og löglega kjörinn til

þess, að gánga í póstmálanefnd þá, er eg nú skýrM frá, þegar eptir
þínglausnir.

Og með því þer hafið eigi undan kosriíngu þessari skorast, þá
kveð eg yður her með í nefndina af hendi alþíngis, hvenær og hvar
sem oddviti hennar, stlptamtmaður greifi af Trampe, en honum sýni~
þer þetta bréf mitt, boðar yður á fundi neCndarinnar her í Reykjavík.

þessu er til staMestu eiginhandarnafn mitt og signet.
AlþiÐgi, IR. d. júlímán. 18[)9.

Jón Guðmundsson.
(L. S.)
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2.
Href til hinna komingtegueríndsreka í fjárklá~amálinu.
A~ endabri lögsklpaðrl uniræðu hins síðasta alþíngis í J],írk\;í~a-

málinu, ályktaN þíngið, að skora skyldi á yður, hina háttvirtu kon-
únglegu erindsreka þessa máls í gegnum forseta sinn um það ;

1. "A~ þer hlutist til, a~ Iögað verðí þegar í haust öllu fe, í Holta-
manna og Vestur-Landeyjahrepp í Rang.írvallasýslu, en að í
efra hluta Borgarfjarðarsýslu ofan a~ Skoradalsvatni og Anda-
kílsá, a~ meötöldum bænum Svánga. verði lóga~ öllu fe, og því, er
sýkzt hefir". Og "a~ einnig verði légað eða útrýmt á komanda
hausti eða vetri öllu fe úr Flóanum í Árnessýslu, ef þar kem-
ur upp kláN á nýr,.

2. "A~ þer gefið smtmönnunum í norður- og vesturumdæminu,
eigi síðar en annar y~ar eða báðlr fara héðan í haust, tilkynn-
ingu um, að þeir (amtmennirnir) hafi Iullt embættisvald sitt til
að rá~stafa máli þessu framvegis.
Af því mer er þannig Ialið á hendur af alþíngl, a~ gángast fyrir,

að því mer yrði mögulegt, að þessuni ályktunum þíngsins mætti verða
framgeingt sem fyrst og sem greiðast, þá leyfi eg mer her með að
mælast til þess af yður háttvirtu kenringlegu erindsrekar I að þer,
aður en þer mí byrjið autsurferð yðar, er eg heyri sagt að þer hafið
ákveðlð nú a~ afliðinni næstu helgi, vilduð gjöra svo "el að eiga
fyrirfram fund víð mig um þetta mál, og vlrðíst mer einkum mikils-
vert um það, ef nokkuð gæti samlzt með oss aður, en þer nú fari'ð
austur, hvernig haganlegast yrði að undirbría förgun hins kl.íðasjúka
og grunaða fjárí Vestur-Landeyjnm, Roltunum og Flóanum. þa~ legg
eg á yðvart vald, a~ ákveða stund og stað til þessa fundar, ef þer
vilduð gjöra svo "el, a~ gefa kost á því; en væri þa~ ekki, leyfi eg
mer að beiðast skriflegs svars bæði þar um, og um undirtektir yðar
undir þessar ályktanir þíngsins að öðru leytP.

Reykjávík 20. ágúst 1859.
Jón Guðmundsson.

1) Upp á þetta bref svlirn'lln erindsrekarnlr forsetanum þannig:
vI bebageJig Skrivelse af 20. d. M. har De, .fter en i Altbinget foregaaet

Afstemning rettet Opfordring til os, dels angasenda Udryddelsen af aUe Faar I
to llepper i RangarvaUa Syssel og ar alle d, Faar i den överste Deel ar Borgar-
fjords Sy.se~ der enten ere eller have værot syge, samt i Dlstrictet Flói i Amæs
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3.
"IJmbnrðarbref til allra amtmannanna, út aí málinu um ab

sjá ráb til ab afstýra hallæri og almennri neyð,
"Samkvæmt þVÍ sem alþíngi lagði fyrir meb atkvæðagreiðslu sinni

í málinu um ab sjá ráð við hallæri og almennri neyð, er þíngib
tók til reglulegrar meðferðar og ritaðl síðan út af málinu bænarskrá
til konúngs, þá leyfi eg mer jafnframt og eg læt her með fylgja af-
skript af te'bri bænarskrá, ab fela yður hávelborni herra til bezta
fylgis og úrgrelðslu þetta mikilvæga mál, er bæbl þínginu, eins og
kom fram Í umræðunum, og mer er kunnugt, ab þer hafið gefið svo
gððan og verulegan gaum, og þegar ritað um álit yðar og góð-
ar tillögur til stjórnarinnar, þær er alþingi fann ser skylt ab stybja
á bezta veg, eins og sjá má af bænarskránni til konúngs. Þrngib
komst þar ab auki að þeirri niðurstöðu, eins og ab nokkru leyti er
bent til Í bænarskranní til konungs, ab auk þess, sem þar er tekið
fram um þau tvö verulegu atriði þessa máls: að séð yr'bi fyrir næg-
um komaðflutníngum híngað á þessu hausti, og að hinum nauð-
stöddu sveitum, er eingan sveítarsjöb eiga, ne hafa nein efni fyrir
hendi eða lítvegu með ab afla fjlír til þess ab kaupa korníð, yrM
opnað lá.nsfe úr opinberum sjóN, með vægum kjörum, eba styrkur,
til þess ab kaupa fyrir korn handa hinum naubstöddustu, þlí mætti það
og verða til hinna beztu og affarasælustu úrræða í máli þessu, og
þau verba hollust og affarabezt afdrif þess, ef hayflrvbld landsins,

Syssel, eventualíter af alle Faar j dels angaaende en forðnsket Tilkjendegivelse fra
os til Amtmælldone t Vestor- og Norder-Amtet om, at de have fuld Embedsmyn-
digbed til at træffe de Foranstaltninger, der maatte foranledígas ved Faareskabet,
Derhos har Do anmodet os om en Conference, for at træffe en Overeenskomst om
den foreslaaede Udryddelse af Faarone, og t modsat Fald at meddale dem skrift-
Ugt Svar desangaaende, samt iövrigt angaaonde dell Modtagols., som Tbingets
ombandlede Beslutnínger matte flude hos os".

nl forestaaonde Anlodning undlade vi ikke herved tjonstligen at meddele vort
Svar: Ved at træffe vore Bestemmelser om de til Skabsygens Uudsrtrykkelse tjen-
lige Foranstaltninger ville vi lade os det være magtpaaliggonde, at yde Altbingets
Dpfcrdrlnger alt muligt Hensyn, men vi tÍtr ikke ansee os bemyndígede til, at be-
tragte dlsse som bestemmende for vor Frerngangsmaade t det os ved allerhöieat
Commissarium everdregna Hverv, saa at de skulda kunne fritag. Ol for noget af
det Annar, som Ldenne Anlodning paahviler os. Vi maae saaledes nægte os den
Ære, at conferere med Dem i Egenskab af Althingspræsidont, om d. til os sttllede
Opfordringer, hvortil der ei heller ved Althingots os meddolte Beslutníug Ikjönnes
at rære givet AnJedning.

Reykjavik, den 22. August 1859.
H. Tscherning. Jón Sigurðs8on('.
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er mál þetta lægi næst til allra afskipta og úrgrelðslu, vildi hlutast
til þess á alla lund, og með sem beztuni ráðum og hvötum, a't>
landsmenn legðist sjálfir sem flestir á eitt með samtökum og af ýtr-
ustu kröptnm, að hjálpa ser sj;í lf 1', og var þíngið þess full öruggt, að
þar a\') munduð þer, havelbornl herrn l styðja á alla lund og af
fremsta megni í yðru umdæmi, og sjá til þess sem bezt ráð, að fá
því verulega atribl framgring.

Eptir þVÍ, sem þegar er hljöbbrert orblð nm afskipti þau og til-
lögur, er þer herra! hafið þegar lagt fram víð stjórn konúngslns, þ;l
mætti nHi ske vlrðast óþarft að minnast héðan af á það vlcaukaat-
kvæði, er þíngið aðhylltlst í þessari grein um það, er þíngið fól for-
seta sínum að skora á amtmennina UIlI, en það var þetta, »að þeir
að sínu leyti hlutist til, að sj;í mönnum borgið með kornvörum og
útveg! f.ítækrasjöbunum, sem þess þyrfti, lan úr opinberum sjóði með
sem beztnm kjörum að auðið er i" en eigi m:í eg þó lMa þessa al-
"eg ógeti(,), ne undir höfuð leggjast að hrella því, þar sem þetta "ar
fyrir mig lagt með atkvæðagrelðslu þíngslns, einkum þar sem að lík-
indum ræður, að stjórnin verði öllu tilleiöanlegr! til þess, að opna
sveltarsjéðunnm, er þess þyrfti, hín IÍr opinberum sjóði með vægum
kjörum, eins og hrin gjlirM ] 838 e(')a 1839, heldur en að veita bein-
an fj;írstyrk i en hins vegar mætti slíkt lán ef það feingist með væg-
um kjörum, verba margri snnucrl sveit til mestu og beztu bjargar
eins nú, eins og varð upp á 1838 - 39 eptir þau fðnaðarfellísnr, er
þá voru ný afstaðln 1.

Reykjavík 17. áglÍst 1859.

Jón Guðmundsson.-- '-- --_._--- --- ----- ----
1) Svar e'6a skýrgla um þa'6, hvernig amtmennirnir hafa sinnt þessu máli,

hefir eigi b orízt alþíngisforsetanum nema fni amtmanninurn í llor'tur- og austur-
arntinn, Havstein, er sendi meb brrfi til forseta 22. okt. 1859, eptirrf t af um-
b n r b a rb re fí sínu til allra sýslumanna í amtinu, dagsettu s, d, þannig hljó'6-
andi:

"Alþíngl, sem haldi'6 var {sumar, hefir sk orab á mig fyrir forseta sinn, a'tl
eg neytti þeirra me'Oala, sem fyrir hendi væri, til þess ft'll koma í veg fyrir yfir-
vofandi bjargræ'1:isskort, og hlutablst til, a'iJ landsmenn Iegbíst sjálfir á eitt meb
samtökum og af ítrustu krðpturn a'iJ hj.ilpn ser sjálfir".

"Eg skal nú geta þess, a'6 eg hinn 21. maí þ. á. skýrl'li stjórn Danakonúngs
frá harbíndnm þeim og bágindum, er geingil'l hef"tu næstlíðinn vetur, og þar e'tl
eg seinna mátti óttast fyrir því, a'6 hinir runalogn bjargræ'6is1egir, landgagn og
sj:\faralli, yr'iJi ekki a'O fullum notum í sumar, en a'6 kaupmenn af eiginn rammleik
ekki mundi flytja svo mikla kornvöru til landsins, 8'6 hún gætí fullnægt þörfum
manna, l'ita'6i eg 19. dag Jlílím~na'6ar stjórninni um bjargarástand þessa amts, og ba'b
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4.
Href alþíngisforsetans til démsm.tlastjdrnarlnnar um, a'6 endurgold-

ið verði ýmsum sveltar-jéðum í Rang.irvaf lasýslu það vaxtafé, sem
amtmnðurlnn í suðuramtínu hlutaólst til 11lll. að tekið væri úr [arba-
bókarsjóðnum, til þess all endurgjalda thessiersk baðlyf árlð 1858.

Á 13. fundi þessa árs alþíngts, 21.jlílí, var tekin til inngángs-
umræðu umkvörtun eða uppástringa fd alþínglsmannl Rángæínga
(sjá alþfnglstfðíndln 1859 bls. 366 -368), þannig hljéðandí :

"A~ þeim sveltarsjriðum Ráng.irvallasýslu, sem fe var frá
tekið til að borga með þau thessiersku baðmeööl, er brúkuð
vorn þar, verði það að fullu endnrgoldið fr;Í því opinbera".
Eptir nokkrar umræður tók alþíngi á þessum sama fundi þá

ályktun, með 16 atkvæðum gegn 8 (alþ.tíð. 1859 bls. 376),
"aCl vísa málinu gegnum forseta til stjórnarinnar".

Samkvæmt þessari ályktun alþíllgi~ leyfi eg mer að bera mál-
erni þetta npp fyrir hina han dómsmálastjórn, og að taka fram fyrir
því eptirrylgjandi ;ístæ'ður:
~'I;hluta~~~þl búi'O-"a-,r--:j-a'O'--gr-e-n-ns'""l-as-:"t-e-p-:t-;-ir- þoim a'öflutníngnm, sem

þegar hef'ði átt ser sta'/), ab meira matvðrurnagn kæmi til allra þeirra verzluuar-
staða í amtínu, er ab ii't:rum kosti ekki feingt nægar kornbyrgbír ; hefir stjörnin
ljúflega teki'ð uudir þetta mál, og má meðfram þakka hennar mildilegu umönnun,
a'ð kornvara hefir komib til allra hafna meb mesta rruití ".

"A'ð vísu hefir málnyta víða brug'llizt í sumar, bæ'ði vegna fækkunar skepn-
anna og vegna n.egurcar þeirra undan þeim afar-harba vetri, eins og líka ví'Oast
hvar lIskafii hefir veri'ð stopull, og skur'ðarf" geflzt ilJa í haust til frálags, svo bjarg-
ræ'ðisnægtir manna ern eingau veginn glæsilegar, þó a'IJflntllÍllgar ritlendrar mat-
vóru hafior'ði'ð miklir; en nú eru ekki unnur rá'll fyrir hendi, en a'ð reyna til al!
bjargast af sjálfs dá'ðllm, og ab hrinda burt skortillum me'ð búmannleg ri fyrir-
hyggju og skynsamlegri hagtærfngu þeirra ruatarbyrgba, so.u til ern. Til þessa
vona eg, at þ~r herra (Til), og sveitarfurstjúrarn ir {síslu y'l:ar uppúití menn
Itriiptuglega, og má alltend telja þa'ð víst, a'ð þeim verbur borgib, sem einlæglega
vilja hjálpa sjálfum sh. f,ab er og eitt, sem þarf a'll leggja alrnenn íng! ríkt á
hjarta, á iuebau a'ð har'ðindin standa yfir, en þa'll er, a'll draga sem mest úr kaup-
um hinnar útlendu 6þarfavöru, ser Í lagi kaffes og brennivíns, er svo ska'ðvænlega
hnekkir búsæld margra manna",

"Fjárræktin er abalbjargræðísvegur norbur- og austramtsbúa, og ekki þarf ab
iÍttalit verulegt hallæri og hinar hryllilegu afleíbíngar þess, ef menn geta haldi'b
fena'M sínum og fullum notum hans; þess vegna er brýnasta naubsyn nú og ællu-
lega ab hírba vel fe sitt og setja byggilega á vetur, svo fénaður ekki falli e'lla
verbí 6nýtllr af vnnhírbfnan og f,í'Ourskorti, og skal eg því fastlega betbast þess,
a'll þer, herra (Tít.) me'ð rá'lli og a'1:sto'ð beztu manna í hverri sveit, kappkostlb a'ð
koma , og víb halda gó't:ri f.iárhir'ðÍngu og byggilegum heyásetniug] c'. .

"Um a'llgJör'ðir y'llar í þessu efni vona eg þer getl.'b mer ádsun á sínum tfma",
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A'ð því er snertir það atri'ði málsins, að þingmaður Rángrofnga
bar það upp á alþingi og leitað! þar um tilhlutunar og fylgis þings-
ins, þá vlrðlst ekki, ab þetta hafi veríb gjört tllefníslaust, eða fyr,
en hann og þeir kjósendur hans, sem hlut áttu ab máli, voru Mnir
a'b gánga úr skugga um, ab þeim "reri lír:íngurslaust að leita rétt-
ingar á því hjá hlutaðeiganda amtmannl, eptir hvers tilhlutan eða
skipan, ab fe það, sem her ræðir um, vlrðlst, a'b því sem upplýst
er, vera út borgað, ásamt með áföllnum vöxtum úr jarðabékarsjéðn-
um, þar sem það st6'ð á vöxtum eptir skuldabréfum stjórnarinnar.
Þab sest nefnilega af meðfylgjandi afskrlpt, nr. 1. af bréfl stlpt- og
suður-arntsins 26. apríl þ. á., til sý~lumannsins í Rangarvallasýslu,
ab hreppstjörarnir i Rángárvallahrepp hafa bebizt hjá suðurnmtinu
endurgjalds, eptir því sem þar í segir, á 256 rd., sem teknir höfðu
verið úr sveltarsjdðl hreppsins, til þess ab kaupa fyrir klriðalyf', en
felnglb skilyrðalaust afsvar þar upp Ii, og en fremur má sjá það af
sjálfum ástæðunum fyrir unikvörtun þíngmanns Rangæinga, sem og
einnig af her fylgjandi afskrlpt, nr. 2., af amtsbréf til mín 18. júlí
þ. á., a'ð alþfnglsmaðurinn leitaði í leíngstu lög ab fara hinn vana-
lega embættisveg til a'ð fá rðttíngu á þessu máli fyrir kjósendur
sína, án þess það hefði nokkuð upp á sig.

Eptir að alþingi hafðí upp kveðið tðða lílyktun, varð eg allt
um það ab álíta réttara, á'ður en eg héldi málinu leingra, ab gjöra
fyrst ítarlegri tilraun til þess, með bréf 21. júlí þ. á., hvort amt-
maðurinn vildi eigi hlutast til um, ab hlutaðelgandi sveltarsjöðum
yrði endurgoldlð þaö vaxtafé þeirra, er þannig hafði verið grlplð til,
og þar næst, þegar eg hafðl Ieíngíð afsvar hans um þetta 23. s. mán.,
rítað! eg honum aptur 25. s. m., og beiddist allra þeirra upplýsinga
um málíð, sem kostur væri á j þar upp á meðtók eg einnig afsvar
dagsett 26. s. nuín., og fylgja af þeim bréfum afskriptlr nr. 3 og 4.

Þegar mer þannig var synjað um allar npplýsíngar og skýrslur
um málið, er hvorki alþingismanni Rángæinga ne hlutaðelgandi
hreppstjórum var mögulegt ab gefa, af því þetta fe st6'b á vöxtum
í jarðabékarsjððnum, þá sneri eg mer til landfógetans á Íslandi með
breti 4. ágúst þ. á., og beiddist þarabhitandí upplýsinga. Landfó-
getinn svarabi mer aptur með brefi 10. sept. næst á eptir, hvar af
afskrlpt fylgir nr. 5.

Eptir þessu breti er árib 1858 útborgað úr [arðabdkarsjóðnnm,
A, samkvæmt gjaldskipun stíptamtsíns 8. okt. 1858 og gegn kvitter-

íngum setts sýslumanns St. Thordersens:
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Innst. Vextir. Samtals.
rd. rd. sk. rd. sk.

Tilheyrandi Rángárvallahrepp 300 14 72 314 72
Hvalhrepp 150 6 92 156 92
Holtamannahrepp 300 14 16 314 16

B, samkvæmt gjaldskipun stiptamtsins 16. des.
1858 og gegn kvltteríngu lyfs. A. Randrups,
Tilheyrandi Landmannahrepp . 150 2 68 152 68

Fljétshlfbarhrepp 160 2 85 162 85
Vesturlandeyjahrepp 100 2 I) 102 6

samtals 1160 43 51 1203 51
þd er nú eigi mótmælt í hinum fram komnu amtsbrðfum, ab

þessu fe, samtals 1203 rd. 51 sk. hafi verið varlð, eins og alþíngts-
maður Rángæínga hefir skýrt frá í umkvörtun sinni til alþíngis, til
þess ao kaupa fyrir hiu svo nefndu thessiersku lyf, til ab lækna fjár-
klabann í Rangnrvallasýalu; er þetta einnig víðurkennt eða út frá
þVÍ gelngið Í amtsbréflnu 29. apríl þ. á., um þá 256 rd., er þar
ræðir um, tilheyrandi Rángárvallahrepp, en hins vegar 6víst um
þessa 256 rd., hvort þeir se hluti af þeim 314 rd, 72 sk., sem skýrt
er frá íbrefi landírigetaas, sama hrepp tilheyrandi, eða þeim se
varið í sama skyni að auki, og að síðustu ,'iroist kvitteríng lifsilla
Randrups fyrir nokkrum hluta fjárins að benda til þess, að því hafi
verlð öllu varið á þcnna hátt.

Eg vero nú að leyfa mer ao lýsa yfir þeirri skoðun, ab eins og
þær ástæour, sem þegar eru fram komnar íbrefi amtsins 29. apríl
þ. árs, fyrir synjun þess um endurgjald á þeim 256 rd., virðast ekki
6yggjandi, eins se öll aofero amtslns í þessu máli og sú raðsmennksa,
er það þannig hefir r~Oizt í yfir "axtafe hinna einstöku sveítasjöða,
næsta hæpin, einkum hafi það verio ab hreppstjórunum eða hrepps-
búum fornspurðum j ao vísu munu sveitirnar, þar sem fjárkláOinn
hefir gelngfð yfir, vÍeazt hafa etaðlzt kaupin á klaðalyfjnm sínum ab
meira og minna leyti, þar til þeim fór ao verða gefins út býtt, eptir
það hinir konúnglegu erlndsrekar komu her til landsins í vor, en
þessleiðís kaup hafa, það eg til þekki, farie eptir tllmíblun og sam-
komulagi milli yfirvaldauna og hlutaðelgandi hreppsmanna, og eptir
sameiginlegu samþykki þeirra, og að nokkru leyti svo, ao þeir hafi
sjálfir pantað mebölln með þessu skllyrðí. Ao vísu var það að sögn
viOtekio á fundi einum, er sttptamtmaðurínn átti vio nokkra menn
her í Reykjavík 13. apríl 1858, eptir því sem sí~ar var auglýst
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bæðl í blaðinn "HirM((, og með umburðarbréfum suðuramtslns, "a~
hreppsfjörnln Í hverjum hrepp skyldi vera skyld til, ao sj.i fyrir næg-
um lyfjum handa öllu því fe, sem í hreppnum væri og skyldi borg-
unln fyrirfram greiðast IÍr sveltarsjriöi, en hreppstjórar skyldi ;i eptir
jafna gjaldinu niður ;í fjireigendurna eptir tíltölu við Ij.írelgn þeirra,
o. s, frv." (Hirðir 1858, hl-i, 134 nr. 5); en eins og eingi heimild til
slíkrar mlkll-varðandl ákvörðunar virðist verða lítleidd af breti hinnar
háu ddmsmalastjdrnar til stlptamtslns 15. apríl 1858, eins virðist
næsta vafasamt, hvort amtmaður hafi eða geti, með frírra manna
ráði, þeirra er hann sjálfur kveddí til, gefið ser vald til, að rá'ða
þannig skllyrðaluust yfir fe sveltasjdðanna, sízt án samþykkis eða
"ilja þeirra hreppsbria, er eiga. Eg get mí, sakir synjunar amtsíns
um hverskyns \Ipplý~íngar nm mallö, að vísu eigi staðhæft, ao amtið
hafi skort samþykki hlutaðeigandi sveitarstjórnar, til þess að verja
þannig þvl vaxtufð, er her ræðir um, al'! öðru leyti en því, er al-
þfnglsmaður Ríngæfngn gaf í ekyn Í umræðulll malsins ; en hitt virð-
ist samt sem ríður liggja opið fyrir, að abalundlrstaðan og heimildin
fyrir, að grípa til og verja þannig vaxtafe sveitasjéðanna, sem her
ræðir um, se fólgin Í teori skipun eða ákvörðun amtslns 13. apríl
1858, sem þó hlýtur að virðast talsvert vafasamt um, hvort hrin,
svona án fullrar og gildrar æðri heimildar, getur álitizt óyggjandi
bindandi, hvort heldur einstaka menn eða heilar sveltlr og fe þeirra.

Af öllum Iramauskrifuðum astæðum og samkvæmt umboöl því,
er alþíngi fól mel' þar til, vero eg að leyfa mel' auðmjúklegu að fela
þetta m.íl hinni h.iu dÓIll~rnála~tj<Írn til vitrustu og réttvísustu IÍr-
greiðslu og rðttíngar, og leyfa mer jafnframt auðmjuklegaað fara
því fram, og beiðast:

Að hin háa dómsmálastjórn vilji náðarsamlega hlutast til
um, að þeir 1,203 rd. 51 sk., sem her ræðir um, tilheyr-
andi ýmsum sveitasjóðum í Rángárvallasýslu, verði þeim
aptur endurgoldnir, svo fljótt sem verða má, og á þann
hátt, sem stjórnin sjálf álítur haganlegast og réttast".

Reykjavfk, 19. sept. 1859.

Jón Guðmundsson.

1) þetta bréf meb fylgiskji,lum var sent d éursm.ilastjdmínnl í fyrra haust
1859, eins og dagsetníng þess hlj"'ðar; en meb brell 27. febrúar 1860, færist ráb-
herrann undan, a'b leg~.la úrskurb á máííb, nema því se haldið þá Jeib, sem 44.
gr. alþ.tilskip. bendir til; aC þessum rökum sendi forseti konúngsfulltnianum
href þetta ásamt danskri þýbíugu og Gllum fylgiskjölum 7. júní 1860.
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