
Sþ. 623. Tillaga til þingsálykíunar
um ráðstöfun ú nokkru af landi prestssetra til nýbýlamyndunar.

Flm.: Bjarni Ásgeirsson, Jón Pálmason, Jón Sigurðsson, Jónas Jónsson.

Sameinað Alþingi ályktar að skora á rikissljórnina að auglýsa ekki né veita 
prestaköll, þar sem mikil jarðarafnot fylgja prestssetrinu, nema nýbýlastjórn hafi 
áður verið gefinn kostur á að láta trúnaðarm enn sina rannsaka hvert slíkt prests- 
setur, til að full vitneskja hafi fengizt um, hve mikið af landi hverrar slíkrar jarðar 
kynni að mega taka lil nýbýlamyndunar, án þess að þrengja um of að prestum 
þeim, er síðar taka við þessum prestaköllum.

Enn frem ur er skorað á ríkisstjórnina, í samráði við biskup landsins, að greiða 
eftir því sem unnt er fyrir því, að nýbýlastjórn geti náð samkomulagi við presta, 
sem búa á stórum jörðum, en geta ekki nytjað þær nema að nokkru levti, um leigu 
vegna nýbýla á nokkrunr hluta jarðarinnar með hóflegum kjörum.

Að síðustu er ríkisstjórninni falið að veita nýbýlastjórninni alla þá aðstoð, 
sem hún getur í té látið, til að undirbúa með fram ræslu, landskiptum  og á fleiri 
vegu, að allt það land, sem nýbýlastjórn kann að fá til um ráða samkvæmt þessari 
tillögu, verði sem fyrst gert nothæft til nýbýlamvndunar.

G r e i n a r g e r ð .
Nýbýlastjórnina vantar hentugt land til nýbyggða, helzt víða á landinu. Frarn 

að þessu hefur nýbýlastjórn fyrst og fremst getað greitt götu þeirra, sem hafa 
getað lagt til land sjálfir, svo sem við arfaskipti, þegar tvö eða fleiri börn fá óðals- 
jörð foreldra sinna. Sú nýbýlamyndun, sem gerist á þennan hátt, er að visu farsæl 
að mörgu leyti, en hún er of takmörkuð. Fjölmörg ung hjón, sem vilja búa í sveit, 
eiga ekki kost á eignar- eða erfðalandi og fara af þeim ástæðum alflutt úr átthögun- 
um, oft mjög á móti sínum vilja.

Ef á að mæta nýbýlaþörf þess fólks, sem ekki erfir lönd, verður Vikið að eiga 
heppilegt land til nýbýlamyndunar. Fram að þessu hefur Alþingi ekki veitt ný- 
býlastjórn fé til að kaupa óræktað land í þessu skyni, og væri það jió nauðsynlegt. 
Rikisstjórnin og Alþingi geta, eins og málum nú er komið, ekki lagt fram  óræktað 
Innd til nýbýla, nema með því að taka nokkuð af landi sumra prestssetra og fá til 
leigu óræktuð lönd hjá sumum þjónandi prestum, ef þess er nokkur kostur.

Fyrr á öldum voru prestar landsins stórbændur um leið og þeir voru kenni- 
nienn. í því skyni voru víða um land valdar handa prestunum  m argar landmestu 
bújarðir, sem til eru á íslandi. Meðan auðvelt var að fá starfsfólk, bjuggu margir 
prestar ekki aðeins stórbúum, heldur líka fyrirm yndarbúum . En nú eru breyttir 
tímar. Margir prestar, sem búa á stói’jörðum, geta ekki nytjað þær nema að litlu 
leyti, og alloft leigja þeir prestar jarðirnar, sökum erfiðleika við fólkshald og 
sjálfstæðan búskap. Mörgum sveitabændum varð það mikil raun, þegar prests- 
setri,n hættu að vera stói'býli í fornum stil. En atvinnulif landsins hefur biæytzt,



og nú má fullyröa, að engar líkur benda til, að það verði nema tiltölulega fáir 
sveitaprestar, sem geta haft stórbú á gömlu prestssetrunum.

Engu að síður er nauðsynlegt, að prestar og aðrir starfsm enn landsins i sveit- 
um hafi nokkurn búskap. En þó m un flestum henta að hafa lítil og vel ræktuð 
lönd, sein eru hentug til búskapar með vélavinnu, en krefjast ekki mikils aðfengins 
vinnuafls.

Tillagan stefnir að því, að nýbýlastjórn geti, í sambandi við brauðaveitingu, 
fengið allmikið af heppilegu landi handa efnilegu landnámsfólki. En auk þess gera 
flutningsmenn ráð fyrir, að allvíða á landinu megi, með velviljuðu liðsinni kirkju- 
stjórnarinnar, fá til leigu hjá þjónandi prestum verulegan hluta af slíkum prests- 
setrum. Vitaskuld er það komið undir samþykki presta, hvort slíkir samningar 
takast. En í mörgum tilfellum gæti verið hagkvæmt fyrir presta að afhenda ríkinu 
land til nýbýla, gegn ríflegri leigu, þann tima, sem þeir eiga eftir að starfa í hlutað- 
eigandi brauði, ef áður er ákveðið, að prestssetrinu verði hvort sem er skipt i fleiri 
jarðir, þegar nýr prestur tekur við embættinu.


