
Ed. 446. Tillaga til þingsályktunar
um  sýslum annabústaði.

F lm .: Jónas Jónsson.

E fri deild Alþingis á lyk tar að skora á rik iss tjó rn in a  að rannsaka, hvort ekki 
væri tiltæ kilegt að setja löggjöf um, að kom ið verði upp föstum  bústöðum  fy rir  sýslu- 
m enn landsins, sem re istir séu með fram lagi ú r  rík issjóði að hálfu  leyti, en að hálfu 
kostað ir af héraði þvi, sem á h lu t að máli.

G r e i n a r g e r ð .
Sýslum annaem bæ ttin eru göm ul og virðuleg. M argir af þ jóðnýtustu  inönnum  í 

sögu landsins hafa gegnt sýslum annsstörfum . Og með ári hverju  m á heita, að bæ tt 
sé á þá stétt ný jum  og vandasöm um  störfum  og fram kvæ m dum  fy rir  þjóðfélagið.

Sýslum aðurinn er lögreglustjóri og dóm ari í sínu héraði. H ann innheim tir skatta 
fy rir  rikið. H ann s tý rir fjárm álum  og fram kvæ m dum  sýslunnar. H ann hefir með 
liöndum  hin  fjö lbreytilegustu  og vandam estu stö rf fy rir  rík ið  og sýsluna. Hann 
geym ir h in  dýrm æ tustu  skjöl viðvíkjandi eignum  þúsunda af m eðborgurum  sínum. 
Glatist slík skjöl við b ru n a  eða af öðrum  slysum, er tapið oft óbætanlegt.

E n það er síður en svo, að þjóð og þing hafi skilið, hve m ikið var hér í húfi. Að 
sam a skapi og h in  ný ja  m enning og fjö lþæ ttu  félagsm ál leggja m eiri og m eiri byrðar 
á herðar sýslum önnum , m á heita, að k jö r þeirra  hafi farið  versnandi. í vaxandi dýr- 
tíð eiga þeir hvergi höfði sínu að að halla, og þeir verða að h rek jast á m illi heim ila 
með hin  dýrm æ tu skjöl, eins og væru þeir m annfélaginu óviðkom andi. Dæmi eru  til,



að nýir sýslum enn hafi hvergi fengið inni í sýslu sinni og orðið að kom a fjölskyldu 
sinni fy rir  í annari sýslu. H itt er þó enn algengara, að sýslum aðurinn  verður að 
hyggja eða kaupa dýr hús, oft með sérstöku neyðarverði, og sitja  svo með skulda- 
haggann alla aefi. Við sýslum annaskipti eru  húsam álin  oft erfið og hæ ttuleg fy rir 
fjárhagslegt sjálfstæ ði þessara starfsm anna. En ekki þarf m iklum  getum  að því að 
leiða, hve ógætilegt það er fy rir  ríkið, að m enn i hinum  m estu trúnaðarstöðum  um 
fjárm ál og ré tta rfa r þurfi að vera fjárhagslega háðir m önnum , sem láta í té fjár- 
stuðning eða ábyrgðir til þess að dóm ari héraðsins og fjárgæ zlum aður rik isins hafi 
þak y fir  höfuðið.

F y rr  á öldum  bjuggu sýslum enn venjulega stórbúum  á heztu jörðum  í hérúð- 
nnuni. Laun þe irra  gerðu þeim kleift að hafa rau sn  og risnu  sem hæfði em bæ ttinu 
að sið þ e irra r aldar. Enn eru  sýndir á Ö krum  í Skagafirði veggir, sem ta ld ir eru 
verk Skúla fógeta, þegar hann  var sýslum aður í Skagafirði laust fy r ir  m iðja 18. öld. 
F ram  y fir síðustu aldam ót gátu sýslum enn landsins með þeirri launaaðstöðu, sem 
þeir höfðu, notið sín sæmilega í héraði und ir hinu aldagam la skipulagi um  em bætti 
þeirra. H úsakynni þeirra  voru að visu ekki eldtrvgg, en þess var þá heldur enginn 
kostu r með þeirri gerð, sem þá var á híbýlum  m anna í landinu. En rausn  og svipur 
sýslum annsem bæ ttanna var þá með þeim hæ tti, sem hæfði þe irra  virðulega starfi.

En þegar kom  fram  á stríðsárin  1914—18, h rey ttist þetta skyndilega. Verðhækk- 
unin  sýndist skapa m ikla auðlegð, ekki sízt í R eykjavík. Á hrifam estu lögfræðing- 
a rn ir fengu g ífurlegar tek ju r, m argföld laun við það, sem rik ið  galt sýslum önnum  
sínum . M argir af helztu skörungum  í lögfræ ðingastétt vildu nú ekki líta  við sýslu- 
m annsem bæ ttum , heldur reka sjálfstæ ða gróðaatvinnu í kaupstöðum . F ó r þá svo 
u nd ir þessum  kringum stæ ðum , að stundum  voru settir í sýslum annsem bæ ttin  menn, 
sem ekki voru til þess fæ rir, svo sem t. d. E inar Jónasson, svo að ekki séu nefnd fleiri 
dæmi. U ndir þessum  kringum stæ ðum  varð m jög erfitt að fá heppilega m enn í sýslu- 
m annsstöður, nem a beita til þess lagni og áróðri, eins og gert h e fir verið af ráðherr- 
um  fram sóknarm anna síðan sá flokkur fór að hafa bein áh rif  á veitingar sýslu- 
m annsem bæ tta. En þó verður að já ta  það, að síðan á stríðsárunum  1914— 18 hefir 
aðstaða islenzkra sýslum anna verið hin  erfiðasta. Var þó h in  m esta þörf á að halda 
þessum  gömlu og virðulegu em hættum  í heiðri, þegar svo inikil nýsköpun og óró var 
i h inu íslenzka þjóðlífi í sam bandi við gerbrevtingu í a tv innulifi og hugsunarhæ tti 
landsm anna.

E kki verður deilt um nauðsvn sýslum annsem bæ ttanna fy r ir  rikið. Að vísu mætti 
að skaðlausu leggja n iður 2—3 embætti, en slik brevting er svo viðkvæm fy rir  hér- 
uðin og hefir ekki m ikla fjárhagslega þýðingu fv rir  rík issjóð, að einsæ tt m á telja, 
að Alþingi m uni í þeim efnum  ekki gera neinar verulegar brey tingar. Má auk  þess 
líta á það, að auk sky ldustarfanna eru góðir sýslum enn sáttasem jarar í héraði og 
lögfræðilegir ráð u n au tar héraðsbúa í vandasöm um  m álum , og m á sízt gera of litið 
ú r þýðingu þ e irra r starfsem i fy rir  alm enning í landinu.

Ég álít, að það eigi að hefja sýslum annsem bæ ttin  a ftu r til vegs og virðingar, 
ekki vegna sýslum annanna sjálfra , heldur vegna þjóðfélagsins. í þau em bætti þurfa  
að veljast h in ir fæ rustu  menn, ekki fv rir  áróður þeirra  m anna, sem í hvert sinn 
eru  í rik isstjó rn inn i, heldur af því, að það þyki e ftirsóknarvert að gegna störfum  
sýslum annsins frem ur en sinna gróðahralli og fésýslu í höfuðstaðnum . Ég álít, að 
hér á landi eigi sýslum enn að vera fv rir  Island það, sem landshöfð ing jarn ir eru i 
Svíþjóð, virðulegar og s terkar stoðir m annfélagsins. Að vísu er óliku sam an að jafna  
uni auð og veldi Svíanna, en hliðstæð dæmi má finna, þó að h lu tfö ll séu önnur um 
auð og m annfjölda. Landshöfðinginn í G autahorg hefir hálfa m illjón  m anna í sinni 
um sjá. H ann býr í höll, sem er tveggja alda göniul eða m eira. Aður fy rr gegndu rík ir 
aðalsm enn slíkum  em bættum  í Sviþjóð, en nú eru settir í þau fá tæ kir m vndarm enn. 
Þeir hafa að vísu m inni rau sn  en h in ir ríku  fv rirren n a ra r þeirra, en ríkið gerir þeim 
kleift að halda uppi nægilegri rausn  til að halda við áliti stöðunnar. E ru  slik em- 
bætti þýðingarm ikil til að viðhnlda heilhrigðu örvggi i vaxandi jijóðfélagi.



Það er með öllu óhugsandi, að svslum enn, sem korna í embætti, séu húsnæðis- 
lausir og fái hin  dýrm æ tu skjöl og em bæ ttisbæ kur í kössum  og bögglum, eins og nú 
tíðkast. H ér er ekkert undanfæ ri. H éruðin þurfa  að eigníist fasta  em bæ ttisbústaði 
handa sýslum önnum . Em bæ ttin eru ha-ði i þágu rik is og héraða. Þess vegna verða 
þessir að ilja r að kosta bústað ina í félagi. A ftur m á telja rétt, að sýslum enn annist 
viðhald húsanna, ineðan þeir gegna em bætlinu.

Ég álít, að sýslum annssetrin  eigi að vera sett á fallega staði og hafa  nokkurt 
landrým i i kring, svo að það megi kom a við trjágarð i og nauðsynlegum  útihúsum , 
hæði fy rir  b ifre iðar og hesta. Sýslum annssetur Arnesinga færi vel á tún inu  á Selfossi, 
u tan  við hringiðu hins vaxandi kauptiins. í R angárvallasýslu verður eðlilegast að 
re isa  það við vegam ótin h já  Stórólfshvoli. í kaupstöðum  og kauptúnum  er eðli- 
legast að reisa sýslum annshúsin  á fallegum  stöðum  í ú tjað ri bæjanna.

Sýsluinannsbústaðir æ ttu hér á íslandi að vera einlvft hús, en með þeirri til- 
breytni, sem m á fá með útbyggingum  og b ro tnu  þaki. Slik hús eru tiltölulega ódýr- 
ust og bezt til íbúðar. A nnarsvegar þarf að vera skrifstofan , með sérinngangi, bið- 
stofu, ritaraherberg i og eldtryggri sk jala- og peningagevm slu. H insvegar ibúð sýslu- 
m annsins með nægilegu húsrúm i fy rir m eðalfjölskvldu og gesti, og borðstofu, þar sem 
hægt er að taka  á móti sýslunefndinni eða álíka stórum  gestahóp ú r  héraðinu, því 
að sýslum aðurinn þarf að hafa þá aðstöðu, að hann geti haldið uppi hóflegri, en 
þó allm ikilli risnu. Það sk ip tir m iklu, að hægt verði að fá heppilegar og listræ nar 
fy rirm ynd ir að sýslum annssetrum , og hafa tveir af byggingarfræ ðingum  landsins 
tekið vel í að gera uppdræ tti til leiðbeiningar í því efni. Telja m á viðunanlegt að 
hyggja eitt sýslum annssetur á ári hin næstu ár, þvi að nú sem stendur eiga allm argir 
af sýslum önnum  landsins hús, sem þeir m unu una við í bili, þó að þau séu ekki til 
fram búðar.

M annfélagið íslenzka hvílir að verulegu levti á starfi sýslum anna. Em bættin 
cru  vinsæl í héruðunum , en hafa verið vanræ kt á m argan hátt síðan dýrtíð in  óx á 
stríðsárunum . Það er ekki hægt að halda uppi virðingu þessara nauðsvnlegu em- 
bæ tta nem a með því að s tarfsm enn irn ir hafi einbæ ttisbústaði við hæfi starfsins, og 
það verður ekki hægt að fá í sýslum annsem bæ ttin  það úrval af m önnum , sem þangað 
jiarf að leita, nem a með þvi, að þessi em bætti haldi á ókom num  áru in  jieim rausn- 
arsvip, sem þau hafa  haft á liðnuin ölduni og fram  á síðustu ár. Sú tillaga, sem hér 
er flu tt, æ tti, ef sam þykkt verður, að m ynda grundvöll að nýju  skipulagi í þessu efni, 
þar sem byggt er á aldagöm lum  venjum , með þeim breytingum , sem leiðir af nútírna 
lifnaðarháttum  og lifsvenjum .


